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ةالمقدم
إن منظومة التكوين سعت من خ�ل أھدافھا العامة إلى دعم الفعل التربوي لدى فئة

مع.ا%ساتذة و مازالت الجھود قائمة لدفع وتيرة التكوين نحو المزيد من الفعالية تماشيا

على المنظومة يادين التي لھا انعكاسات مباشرة التطورات الحاصلة في كل الم

:بھذه ا%ھداف نذكروتذكيرا.التربوية

تحضير ا%ساتذة للمستجدات التي مست المناھج التعليمية ومتطلباتھا من مقاربات-

و مداخل تربوية التي تستوعب ھذه التغيرات بشكل م�ئم .منھجية

و استثمار المصادر المتنوعة للمعلومات- لترقية إثارة القدرة على التكوين الذاتي

ا%( التكوين البيني أشكال  ا=يجابي بين مختلف الشركاءل، والتعامساتذةبين

)المھتمين بالفعل التربوي

في- و التحكم أكثر ّتنمية القدرة على التصرف بفعالية في التدخ�ت التربوية

و البيداغوجية لتسيير النشاطات التعليمية ّالتعلمية بوجاھة آخذا/الكفاءات المھنية

ب و بعين ا=عتبار كل الضغوطات المرتبطة خصائص المتعلمين وا%ھداف المتابعة

.البيئة المدرسية

الدراسة(ّإن حاجيات التكوين لدى ا%ساتذة تم التعبير عنھا في كثير من المناسبات

ول)2002التشخيصية جوان   تعد محصورة في الجانب المعرفي الذي يمكن التكفل بشكلم،

 عن ا%دوات البيداغوجية التي تعالج انصب اھتمامھم أكثر إلى البحثنمن ا%شكال، ولك

دروس العلوم(مشك�ت قائمة لتوظيف ناجع للمسعى التجريبي في بناء المعرفة العلمية

و الطبيعية  و متطلبات التحول) الفيزيائية من منطق وتخطي إشكالية الدافعية لدى الت�ميذ

.التكوينالتعليم إلى منطق 

قة سندا تربويا ومخططا للتكوين يتضمن بعض ا%فكارّلذا قدرنا أن تكون ھذه الوثي

ا%ساسية لبيداغوجية تعتمد على اHشكاليات، تتمحور حول ا%نوية الشائكة التي تعترض 

بناء بعض المفاھيم ا%ساسية في تدريس العلوم التجريبية محاولين العودة إلى أھمية التجربة 



������� 	
���
 ������ ����� ����� ���
 ������� �������� ������ 10

ف ي تمكين المتعلمين من بناء معارفھم الخاصة التي يقوم بھا ا%ستاذ أو الت�ميذ ودورھا

أنه كلما تعلم"بياجيه"حيث يرى.التربيةو علماء النفسبنظرة بنائية تستند إلى مساھمة

حيالت�ميذ أكثر عن بيئتھم أصبح تكيفھم  بثأفضل، الذي يحصل عندما"التوازن" سماھا

و يكيف بناءه المعرفي السابق لھا  و تتطور يتمثل الفرد خبرة معينة إذ تنمو البنيات الفكرية

.لتندمج مع البنيات السابقة

استنتاجية-وفق مقاربة افتراضية" بيداغوجية حل المشك�ت"و الموضوع المقترح ھو

ّتسعى لوضع التلميذ أمام وضعيات تعلمية حقيقية نشطة يتوصل عن طريقھا إلى الحقائق 

م�ئمة بنوع من ا=ستق�لية لتنمية قدراته على العلمية مع اكتساب استراتيجيات التعلم ال

.المستوياتكثير من 

:ھيومفاھيم ھذه المقاربة تدور حول أفكار أساسية

و السابقة لدىضرورة الكشف عن التصورات القبلية أو المفاھيم*  الت�ميذ

من الملفت<<":1968-أوزبل دافيد"يقول.إشكالية وضعياتءل�نقراض، بناا=نط

إنظر أن تكون المفاھيم السابقة مقاومة لل  عدم الوعي بالمفاھيم السابقةنل�نقراض،

و ا=حتفاظ بھا .>>قد يكون أكثر عامل منفرد يحدد اكتساب المادة العلمية

و ع�قتھا بموضوع ا=ھتمام*  تنشيط الحاجات التي يمكن استغ�لھا بيداغوجيا

و/الھدف*  اHشكالية دوره في بناء الوضعيةالحاجز

دور التجربة والبحث التوثيقي في اختبار الفرضيات التي من الضروري أن يقدمھا*

 الت�ميذ 

 دور ا%ستاذ الذي يساعد الت�ميذ على التعلم الذاتي*

و العمل على تنشيط التفاع�ت بين الت�ميذ لتنمية* برمجة النشاطات الفوجية

 المواقف العلمية 

ف* ي جانبه التكوينيأھمية التقويم
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:ويتضمن المستند على المحاور التالية

و التصورات القبلية عند الت�ميذ-  مدخل حول المفاھيم ا%ساسية التي تخص المفھوم

 مفاھيم حول الحاجات والتكيف وع�قتھا ببيداغوجية حل المشك�ت-

 اHجراءات العامة لبيداغوجية حل المشك�ت-

سي- و  العمليات كاستراتيجية تعليميةةرورنموذج بمراحل للطريقة

)فيزياء، كيمياء، علوم(نماذج تطبيقية لبعض الدروس-
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:الكفاءات المنتظر تحقيقھا في نھاية مخطط التكوين

:المعرفيالخاصة بالجانب•

و–المفTTاھيم: ـTT التعTTرف علTTى المTTصطلحات الخاصTTة بTTـ التTTصورات ا%وليTTة لTTدى الت�ميTTذ

 وتوظيTTTف ھTTTTذه ا=شTTTكالية،-الوضTTTTعية-سلوك وآليTTTات التكيTTTTف عنTTTد ا=نTTTسان الTTT-تTTTشكلھا

.المصطلحات بشكل واع

و ھTTذا ـTT التعTTرف علTTى اجTTراءات حTTل وضTTعية إشTTكالية وتوظيفھTTا فTTي بنTTاء وضTTعيات تعلميTTة

:Wللتمكن من

 الحاجز/ الھدف تحديد-

 توظيف وضعيات تسمح بابراز التصورات ا%ولية عند الت�ميذ-

 السؤال/ ا=شكالية طرح-

و التنبؤ بھا صياغة-  الفرضيات

 اختبار الفرضيات بالطريقة المناسبة-

 الحل تقويم-

 التعلمية-و النشاطات التعليميةالنظريات التربوية الكائنة بينـ التعرف على ا=رتباطات

و• :ّ التعلموتسيير وضعياتالخاصة بتنظيم

عل  و التدريس  التعليم وتحويلھا إلى كفاءاتتى محتوياالتعرف في مادة التخصص

ّتعلمية

 استكشاف التصورات ا%ولية للت�ميذ والعمل اط�قا من ھذه التصورات 

و حواجز التعلم لبناء أھداف تعلمية   العمل انط�قا من أخطاء

التخطTTيط للعمليTTات التعلميTTة قTTصد تجTTاوز حTTواجز الTTتعلم باسTTتخدام بيداعوجيTTة حTTل 

 المشك�ت

و- و قريبTTTTTة مTTTTTن-بنTTTTTاء وضTTTTTعيات تTTTTTصور  إشTTTTTكالية تناسTTTTTب مTTTTTستوى الت�ميTTTTTذ

 اھتماماتھم
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 تقويم تعلم الت�ميذ في وضعيات تعلمية في مقاربة تكوينية-

 الخاصة بتسيير النشاطات التعلمية*

 إثارة الرغبة في التعلم لدى الت�ميذ-

و مع كام- ل القسم وفTق تطTور تنظيم النشاطات التعلمية وفق عمل ا%فواج المصغرة

 المواقف التعلمية

 القسم/ تسيير عدم التجانس داخل الفوج-

و في الوقت المناسب للت�ميذ في حالة صعوبة-  العمل على تقديم الدعم المناسب

و أشكال التعليم البيني-  تنمية التعاون بين الت�ميذ ضمن الفوج
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لمدخ: ا&ولل الفص
 سلوكدينامية ال

فُــّ التكي.1ـ1

ف بإمكانTه أن يعطينTا تفTسيرا لTسلوك الكTائن الحTي، أسTبابه، وإجراءاتTه،ّ إن مفھوم التكي

محاولTة الفTرد،"ف علTى أنTهّالتكيT" كلود برنTار"ف بين الكائن الحي وبيئته، يفسرّويتم التكي

ازن مTع ھTذا المحTيط،ا يسعى إلى المحافظة على كيانه، في حالة مTن التTوّباعتباره نظاما حي

".يكون منسجما مع توازنه الداخلي

كر)الخارجية والداخلية(فالكائن يتلقى باستمرار مؤثرات من بيئته دة فعلّ، ويتفاعل معھا

أالمثيراتفإذا كانت ھذه. طبيعية أنتسلبية فإن الذات تبدي نشاطاو مؤذية دّحتحاول معه

أنتط تعويضيال من ھذه التأثيرات، فھو نشّعدتأو أي،حصل معه على التوازنتحاول

فية الدائمة دوام الحياة نفسھا،ّوما الحياة إ= سلسلة من ھذه اHجراءات التكي.فّإحداث التكي

.توقف عنھا الحياةي، والتي) بيئة-فرد(ر عن التفاعل بين الفرد والبيئةّوھي تعب

يح) نسبي(ف بنجاحّ التكيّفإذا ما تم مافإنه  صل التوازن والرضى واستمرار الحياة وإذا

يتاوالحرمان، وإذد فتكون حالة المرض والحاجةّ بشكل صعب أو مترّتم فّم ھذا التكيّ لم

).الموت(فيحدث الزوال وا=نقراض

ف يكون إما بإزالة أسباب ا=نزعاج والقلق والحرمان مث�، إيّوالبحث عن ھذا التكي

يت. الفيزيائية أو القبول بھذه المتغيرات والتأقلم معھاالتأثير على البيئة م في مستوياتّوقد

) بيئة فيزيائية، اجتماعية(�ت معقدة %ن متغيرات البيئة مختلفة ومتنوعةّمختلفة وبتدخ

.ف يصير أكثر تعقيدا وصعوبةّوالتكي
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 الحاجة.2ـ1
 مفھوم الحاجة-

 من الحاجات، أي مجموعة من وضعيات عTدم، مجموعةّ ل]نسان، كأي كائن حي

ف مع بيئته، وھو يحاول أن يتجه ويحصل على حالة التوازنّالتكي

ماةالمنشود = تدوم، بمعنى أنه سرعان زول ليجTد الفTردتT، وھي حالة مثالية %نھا عابرة

 نفسه في حالة بحث عن ا=ستقرار من جديد، وھذا طبيعTي %ن متغيTرات البيئTة الطبيعيTة

. ليست ثابتة(…،، العطشع الجو،حرارةطقس،(والنفسية

ُيّإن حالة عدم التكي أوف فيإنظر إليھا كنقص خت�ل في التوازن عند اHنسان لذا نجده

)…الحاجة للماء، ل^كل، للعمل( Hعادة التوازن،سد ھذا النقصلحالة بحث 

:ا-نسان حاجات-

:اجات عند ا-نسان مستويين من الحّنميـز

%ن حيTTاة. ھاّوھTTي الحاجTTات ا%ساسTTية، ومTTن الTTضروري سTTد:ا&ولي11ة الحاج11ات*

الطعTTTام، النTTTوم،(الTTTذاتحفTTظواHنTTسان تتوقTTTف عليھTTTا، مثTTل الحاجTTTات البيولوجيTTTة

 ..).التناسل

 تTTتم بطريقTTة غيTTر تلبيتھTTا%نوھTTي تفTTصيل للحاجTTات ا%وليTTة،:الثانوي11ة الحاج11ات*

مّمباشرة، بشكل متطو أور أو برمج، وھي أكثر مرونة ويمكن تلبيتھا كليTة أو جزئيTا

ب و مظاھر الثقافة( يمكن القبول ببعض التلبية الرمزية لھالتأجي�، و التقاليد العادات

.)عند كل مجتمع

= تحصى  لكن يمكن اHشارة إلى بعضھا ونخص بالذكر حاجات،إن حاجات اHنسان

باHضافة إلى الحاجات(ذه الحاجيات إلى ثمانية وھيھ) Rath)1967 حدد حيثا%طفال

):الفسيولوجية ا%ولية
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شغل،(الحصول على المأوى، مصدر المعيشة والطعام:ا8قتصاديالحاجة إلى ا&من)1

.، الراحة =ستعادة الطاقة والحيوية)دخل مالي

ا)2 .لنفسيا%من والطمأنينة وا=بتعاد عن مصادر القلق والخوف أي ا%من

عدم الشعور بالذنب، أو ارتكاب خطأ، وقTد تنTتج ھTذه الحالTة: التحرر من عقدة الذنب)3

عندما يشعر أنه أخفق في القيام ببعض المھام التي تتجاوز قدراتTه، و= يغفTر لخطئTه مTع 

.أن له الحق في المحاولة بكل حرية واطمئنان

ته،ّإن ھذا ا=نتماء جزء من ھوي:اجتماعيالحاجة ل9نتماء إلى مجموعة إلى محيط)4

ُيإن ھTذا الحTق فTTي ا= انتمTاء إلTTى الجماعTة خTTت�ف والظھTور بالشخTTصيةHكمTل حقTTه فTي

.المستقلة واعتراف ا_خر له

وھي حاجة أساسية عند الطفل خاصة من طTرف الراشTدين:ول9عتبارالحاجة للحب)5

بح)شدينلراوا%بوين( اجة دوما إلى تقTديم صTورة إيجابيTة، وكذا ا=عتبار والتقدير، فھو

.من طرف ا_خرين) كا=ھتمام به واHعجاب(عنه 

ر والنمو، بينمTا اHخفTاق ھTو التقھقTرّحالة التطولإن النجاح ھو تأكيد:للنجاحالحاجة)6

.وموا=تھمو الحاجة ل`خرين والعودة إلى حالة الضعف

بحترم كشخص و= ُيTُي:ل9حترامالحاجة)7 ُيقدراتTه و= ُيTستھان ّحTطستخف بذكائTه و=

= يكون في غير محله وعليTه فTضل أشTكالُيمن قيمته بأي شكل من أشكال التأنيب الذي

.ل رأي ا_خرينّتقبو التواصل مع ا_خرين، التفاعل معھم، قبول رأيه 

.مه، فھم ا_خرين لهّفھم ما يحيط به، فھم ذاته، فھم موضوع تعل:للفھمالحاجة)8

م وأھم ھذهّي المجال البيداغوجي، يمكن رؤية ھذه الحاجات كوسائل مثيرة للتعلوف

المثيرات ھي التي تجعل المتعلم في حالة دائمة للفھم أو في حالة تتجدد فيھا الرغبة للفھم

.Rليّموشي.ر"دوريا، يشير  Muchielli"إلى ھذه الحاجات كالتالي :

أو- و فھT، الطفTل إلTى كTل مTا ھTو جديTدّتشدبية التي وھي الجاذ:الفضول الحاجة للفھم

 فنجده في محاولة استكشاف المحيط،يريد أن يعرف ما يحيط به، على ا%قل كا_خرين
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ويتحدوه الرغبة إلى المزيد من معرفة الحقيقة، وھTي صTفة ل أحTدّمثTتمتTاز بھTا البTشر

.يف الطبيعية عندهّأشكال التك

تجTاوز الTصعوبات، يريTد أن يTنجح فTي مھمتTه ليTصل اHنسان يحاول:الذاتي النجاح-

 بTTذل الجھTTد والمثTTابرة، وا=لتTTزام فTTي العمTTل إلTTىللنجTTاح الحاجTTة إلTTى الھTTدف، فتدفعTTه

وا%داء، ونرى في ھذا السلوك محاولTة لتحقيTق الTذات، وھTي حاجTة أساسTية تعبTر عTن

زز القTدرة علTى السلوك لدى اHنسان %ن النجاح، مھما كان شكله ومTستواه، يعTدينامية

.رفع من معنويات صاحبه ويكسبه ثقة بنفسهيالنشاط 

الحاجTTة لمعرفTTة مTTستوى قدراتTTه وكفاءتTTه بالنTTسبة ل`خTTرين، وتقTTدير:ال11ذاتي التق11ويم-

المستوى من النجاح الذي يصل إليه والمعلومات التي يتحصل عليھا حول أدائTه تTشكل 

.ما لدافعيتهّعام� مدع

بطموحه، وھي ضروريةووھي مرتبطة بمستوى تطلع الفرد:تالذا الحاجة لتحقيق-

ي لھTا ع�قTة بھTذه الحاجTة ا%ساسTيةّففكرة النمو والتقدم والرقT. ھاّح شخصيته ونموّلتفت

 فTي رفTع يTساھم فھTذا،ا متقنT، عم�Tة أو معنويTة ماديTمھمTةلدى اHنسان، فعندما نحقTق

م ھمة أو توقفه %سباب خارجية مث�، الدافعية، والعكس صحيح، فإن اHخفاق في إنجاز

.تترك لديه حالة من اHحباط وا%لم

يTساعد) مع أن مفھوم الفائTدة ھنTا نTسبي(ة ما،ّإن إدراك الفائدة لمھم:لفائدةاسّ تحس-

وھعلى اHقدام وبذل الجھد  مرتبطة بالمنفعة التي قد يجنيھTا الفTرد مTن المھمTة التTيي،

.يقدم عليھا

إن اHدراك الواضح للھدف من المھمة التي يقوم بھا ضروري لتجنيTد:الھدف إدراك-

.مهّ لموضوع تعلّالمتعلمطاقة وجھد 

 سTTھولة المھمTTة التTTي ھTTو بTTصدد القيTTام بھTTا، إمكانيTTة تجTTاوزسّإن تحTTس:ال11سھولة-

خوضTه، تقTدير الجھTد لحTل المTشكلة،يالعقبات، ا%لفة التي يشعر بھTا فTي المجTال الTذي

TTان إلTTسبياا=طمئنTTدر نTTه يقTTل تجعلTTا عوامTTسبة، كلھTTرة المكتTTدارى الخبTTأو مق  الTTسھولة
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 وبالتTTالي تكTTون عTTام� أساسTTيا فTTي تجنيTTد طاقتTTه، واHقTTدام بثقTTة أو العكTTس،،الTTصعوبة

.مبا=ةّالعزوف أو ال�

إن الفTرد الTذي ينتمTي إلTى جماعTة، جماعTة عمTل،:الجماع1ةمّ ضغط ا8متثال إل1ى ق1ي-

ع ھناّم التي تتبناھا الجماعة، فالھدف المتبّه وفق القيّه يتحدد ويتوجتفكير، يجد أن نشاط

 لھTذه القTيم، التTيي= شTعوروھذا يعود إلى ضغط. ھو ھدف الجماعة، وليس شخصي

.تختلف باخت�ف خصائص الجماعة وسياق العمل

 إن ھذه الحاجات ا%ساسية لدى اHنسان، ولدى المتعلم بالخصوص، يمكن تلخيصھا-

 شيء واحد، ھو المعنى الذي يعطيه الفرد للمھمة التي ھو بصدد القيام بھا، أي في

الد=لة التي يعطيھا ھو بكل ما تحمله من ذاتية، وھي بطبيعة الحال، لھا ع�قة

.عاته الشخصية التي تھمه عاج� أم آج�ّبتطل

 ذلك يفقده اHرادة فإذا فقد المتعلم المعنى أو الد=لة أو غاب عنه الھدف لسبب ما، فإن

.وا=لتزام أي يفقده الدافعية التي ھي أساس التعلم

:السلــوكومـمفھ.1-3

 حالTة مTن التTوتر الTداخلي لTدى اHنTسان، تحTدث بيئTة– فTردالتفاعTلإن الحاجة الناجمة عن

تجعله يستجيب لھذه المؤثرات من أجل تلبية ھذه الحاجة لتعTويض ھTذا الTنقص، إن مجمTوع

وھTي.ف مع البيئTة ھTي الTسلوكّالتي تھدف إلى إعادة التكي) ردود ا%فعال(ستجابات ھذه ا=

والTسلوك كتعبيTTر.ر أو ذاكثيTاسTتجابة نفTسية حركيTة وذھنيTة مركبTة، حTسب طبيعTة ھTذا الم

:ف يتم وفق الحا=ت التاليةHّعادة التكي

:اBلية إعادة التكيف–

Tي تلبTشاطات التTّوھي النTات ا%وليTيي الحاجTتم فTم تTر إذا لTه للخطTي تعرضTسان والتTة ل]ن

عمل الجھاز التنفTسي، القلTب،( عمل ا%جھزة الحيوية لدى اHنسانصالمناسب، وتخالوقت

أي)…الرؤية، اHطراح ، وتتم بشكل غير إرادي، بصفة آلية، وھي فطرية لدى اHنTسان أو
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تTتم بTسھولة وبTدون شTعور)يّاHنTسان الTسو(وفTي الحالTة العاديTة, نوع مTن الكائنTات الحيTة

.بمفھومه العام والنشاط وفق المنعكسات ليس ھو السلوك. وم�زمة له طوال حياته

ف معقTدةّكيTت فإذا كTان ھTذا النTشاط غيTر كTاف أو غيTر مجTدي فيTصير الفTرد فTي وضTعية

.تتطلب تدخل الجھاز العصبي والحركي من أجل تلبيته

ت المTTستمرة ل]نTTسان التTTي تنمTTو وتتطTTور تجعلTTه يطTTور إن التفTTاع�:ال11شرطية ا8س11تجابة-

.استجابات جديدة فيتشكل لديه رصيد يمثل في مرحلة ما نظاما تكيفيا ھاما يمثل خبرة ذاتية

ل العادات لTدى اHنTسانّإن ھذه السلسلة من ا=ستجابات التي يبنيھا تصبح بسرعة آلية وتشك

اأو الTTروتين مTTن شTTأنھا أن تTTوفر لديTTه الجھTTد فTTي داءات التTTي صTTارت% التفكيTTر للقيTTام بھTTذه

".عادية"

 المTشك�ت العاديTة لTضرورة الحيTاة والعTيش فTي المحTيط أمامالفرد ويكفي أن ن�حظ سلوك

، فTي الTشارع، المنTـزلالطبيعي أو التكنولوجي في استخدام ا%دوات، العTادات، المعيTشة فTي

. الخ… في مجابھة ا%خطار المتنوعة…في العمل

 بروز المشكلة:اBليةعادة التكيف غيرإ-

= عندما يجد اHنسان نفTسه أمTام وضTعية لTم يTسبق لTه مواجھتھTا مTن قبTل وتبTرز حاجTة

يستطيع تلبيتھا بالطرق ا_لية أي الطرق المعروفة لديه والمكتسبة من خبرة سابقة لTم يتعTود 

 أن يتجاوزھTTا أي يظھTTر إشTTكالية وعليTTه–ھنTTا يجTTد نفTTسه أمTTام مTTشكلة أو وضTTعية. عليھTTا

نTTشاطات أو مجموعTTة مTTن الTTسلوكات يTTسعى مTTن خ�لھTTا البحTTث عTTن آليTTة وأدوات التكيTTف

م ال ذلك اHنسان الذي ھو بحاجة إلى طعام ولم يجدهثالمناسبة التي تعوزه في ھذه المرحلة،

ھTا مباشرة، بل يضطر إلى التفكير والبحث عليه، ا%مر الذي يجعله يلبي حاجات متفرعة عن

ة أوّأو= ليTTصل إلTTى الحTTل، وينطبTTق علTTى كTTل مTTشكلة تجابTTه اHنTTسان والتTTي تتميTTز بالجTTد

دّجنيد لديه ا=ھتمام وتجعله يبحث عن الحل، وھذا الحل الذيّإن ھذه الوضعية تول. ا%صالة

ه نشاطه في مسار قد يطول أو يقصر إلى أن يصل إلى الحTل ويTسدّكل قواه وتفكيره، ويوج

.نھاية ويحدث التكيف المطلوبحاجته في ال
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؟ ھTي وضTعية تخTص فTردا مTا، و= تتطلTب اسTتجابة مباشTرة أو آليTة ولكTن ما ھي المTشكلة

= توجد دوما ع�قة  تناسبتتطلب الوصول إليھا عن طريق نشاطه الذاتي، مع م�حظة أنه

اج لتلبيTة حاجTة نحتTدالحاجTة، فقT لتلبية ھذه ُيقدمذيالبين شدة الحاجة وكمية الجھد والنشاط

 سھلة سلسلة من النشاطات التي تحقق حاجات أولى آنية تمھيدية لھا 

:وا8ھتمامالحاجة-

ُمبشكل مباشرناالحاجة ھي التي تولد سلوكات هّوج أو غير مباشر، ولكن سلوكنا يبدو أنه

.نحو تحقيق ھدف موضوعي أكثر منه زوال الحاجة

Tسيكولوجية تجنTات الTه فالحاجTالمّوعليTو العTه نحTذي يوجTذھني الTشاطنا الTة نTل لحظTي كTد ف

الخارجي ويظھر كأھداف نريد تحقيقھا، فالسلوك له مظھر إيجابي وليس سلبي، فسيكولوجيا

ُم .جه بواسطة ا=ھتمام الذي تولده الحاجة وليس الحاجة نفسھاّوھو

= ينطلق مباشرة من الحاجة ولكن من ا=ھتمام، وھو مرتبط به وفي ھذا اHطار. فالسلوك

عند تداخل عدة حاجات متزامنة وقد تكون متناقضة بالنسبة لشخص ما، فإن الحاجة ا%ولى 

 الحاجةستك السلوك ليّ ومنه فإن الذي يحر، التي تولد ا=ھتمام المھيمنم ھيّا%ھأو 

.لوحدھا وا=ھتمام كشيء مستقل ولكن الحاجة وع�قتھا با=ھتمام

ال- :فيّكيتالنشاط

:مستويينكيفي يتم علىتإن النشاط ال

 ويكون النشاط التكيفي في ھذه الحالTة،الحل– أو إصدار اHجابة، معروف مسبقاالحل:أو8

 الTشخص بTنفس الوضTعيةّ سTبق وأن مTر حيثمباشرا وبسيطا، %ن الحل معروف ومكتسب

=  مTشكلة كبيTرة جTدنأو وضعية مشابھة ويكفي نقل الحل وتوظيفه بTدون جھTد يTذكر، فمTث�

سTياقة سTيارة، اقتنTاء الطعTام، القيTام(في قيام بأكثر مھامنTا التTي تTصادفنا فTي الحيTاة العمليTة

ال…بشغلنا في مكان العمل .)...خ،
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 لھTا جانبھTا،ھذه النشاطات التي تعبر عن إصTدار الحلTول ھTي آليTة ومعروفTة باسTم العTادات

ولكTن جانبھTا الTسلبي. وتحرر الذكاء إلTى ا%ھTماHيجابي %نھا تقتصد التفكير والجھد العقلي

.يتمثل في الروتين أي خطر السلوك ال�واعي

.ميّالحل غير معروف مسبقا أو النشاط التعل:ثانيا

عندما يكون الحل غير آلي وليس موجودا مسبقا، فيجب البحث عن الحل قبل إصداره فإذا

وكان الحل مرضيا أي جلب الرضى والتكيف فإنه يصب قدم آليا فيما بعد،يح من المكتسبات

.لمتعلم إذا ما واجه نفس الشروط أي نفس الوضعية اHشكاليةاأي يعيد نفس السلوك 

وھنا يتدخل الذكاء عند الكائنات الراقية أي عند اHنسان وھي تلك القدرة العاليTة التTي يتميTز

 العمTل با%شTكالُيلغTىما بھا وتجعله يتكيTف مTع محيطTه، ويتTدخل الTذكاء كTأداة حاسTمة عنTد

ا_لية للتكيTف، والTذكاء يTستجيب لحاجTة وجTدت أمامھTا حTواجز أو إعاقTات HحTداث التكيTف

.المطلوب

:ا8ھتماممفاھيم خاطئة حول.1-4

 في جعل مواضTيع تدريTسھم ومTاو المعلمونتجاھل الجھد الذي يقدمه ا%ساتذةن= يمكن أن

ة بالنTسبة للت�ميTذ، وجلTب اھتمامTاتھم، لكTن مTنّمTيقدمونه من عروض ونشاطات لتكTون مھ

المؤسف أيضا أن نجد أن كثيرا من ا%ساليب المعتمدة لھذا الغرض علTى ا%قTل حاليTا، تبقTى

= تجTTد ا=سTTتجابة   طTTرف الت�ميTTذ الTTذين ھTTم معنيTTون بالدرجTTة مTTنالمنتظTTرة غيTTر مجديTTة،

قد. ا%ولى ئة لمفھوم ا=ھتمام عند الفئة مTن تكون ھذه ا%ساليب مبنية على تصورات خاطو

.المتعلمين

؟ لعل ھا توجد في طرائق التدريس نفسھا، التTي فرضTت علTيھمّما ھي ا%ساليب المعمول بھا

 إليھا ا%ساتذة ولTم تجTد يركن مع الوقت، وصارت من ا_ليات التيّترسختو مع الممارسة

.اھتمام الت�ميذ وتفتر عزائمھمالتقويم المناسب الذي يفرض نفسه في كل مرة عندما يقل



������� 	
���
 ������ ����� ����� ���
 ������� �������� ������ 22

:التعليم حول المفاھيم الخاطئة ل9ھتمام وطرائق نظرة*

:القسريةالطرائق°

 وإن،كثير من محاو=ت ا%ساتذة تتم عن طريق ا%ساليب القھريTة لجلTب اھتمTام الت�ميTذ

ُي إ=كان تخدام الوسائل المعنوية أن اسّستبعد استخدام القوة الجسدية التي ھي ممنوعة أص�،

:جه بالتأثير على نفسية التلميذ، إماّھي أكثر انتشارا، وھي تلك المحاو=ت التي تتو

أو فTTرض عقوبTTات) الترغيTTب(مTTن بTTين ھTTذه الوسTTائل تقTTديم إجTTازات: ب11الثواب والعق11اب-

.، والجدير بالذكر أن من بينھا ما ھو مقنن وحتى مقبول تربويا)الترھيب(

 الTذي غالبTا مTا يكTون بTدون وعTي كالعقTاب وتقTديم اللTوم والحTط مTن:زاز العاطفي أو ا8بت-

القيمة التي لھا تأثير عميق في نفسية التلميذ، وتجعلTه ينفTر مTن المTشاركة وتحTد مTن دافعيتTه

.للتعلم

إن ھذه ا%ساليب أفرزتھTا ھTذه الطرائTق التTي تعتمTد علTى القھTر والTسلطوية المبTالغ فيھTا،

= يTشعر باھتمTام الت�ميTذ إلTى مTا يقTدم لھTم، مTستخدما العنTف والتي يل جأ إليھا ا%ستاذ عندما

اللفظي والنفسي، ويكون رد فعل التلميذ عندئذ ھو الرفض أو الھروب بأشكال عادة ما تكون 

اّموُم ُيHھة، كالتظاھر با=ھتمام الذي ھو أخطر أشTكال عTدم م كTل المTساعيغTلھتمTام، وھTذا

ھTTدف با%سTTاس غTTرس القTTيم الخلقيTTة النبيلTTة، فTTي جTTو مTTنتعمليTTة تربويTTة التTTي الحميTTدة لكTTل

ع . تفضيل الجھد والع�قات الوثيقة بين المعلم والمتعلملىالصفاء والعمل المثمر الذي يعتمد

:الجذابة الطرائق-

ابة للموضوعات التعليميةّقة وجذّوھي الطرائق التي نسعى من خ�لھا تقديم عروض شي

لTب اھتمTامھم، وتعتمTTد علTى المظTاھر الTTشكلية للخطTاب، التنويTع، تحTTسين المحتويTات فTTي لج

 الTخ، وھTي…ابة، استخدام وسائل تكنولوجية تعليمية متنوعTة وملفتTة للنظTرّأشكال أنيقة جذ

= بالمTTضمون، وھTTي تقنيTTات يلجTTأ إليھTTا ا%سTTاتذة والمعلمTTون تقنيTTات متTTوفرة تھTTتم بالTTشكل

 اھتمامھم، ولكTن قTد يبتعTدون عTن تقTديم ا%ھTم، فTي اعتقTاد خTاطئ أن كوسائل لجلب وتثبيت

بينما ا=ھتمام. بعض التحسينات والمواصفات الخاصة ببعض الوسائل كفيلة بإثارة اھتمامھم
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ُم ا، في ظروف معينة، حسب حاجاته، أي ھي الع�قة الم�ئمةّھمالحقيقي ھو ما يراه التلميذ

ا حتياج والموضوع القادر على تلبية ھذه الحاجTة، فھTي متعلقTة التي تحدث بين فرد في حالة

. بالوقت والشروط النفسية للفرد والموضوع محل ا=ھتمام

فالطرائق الجذابة ھي عوامل مساعدة =ھتمام موجود أص� لدى المتعلم و= يمكTن ا=عتمTاد

.عليھا والعمل بھا حصريا

: الطرائق الحوارية°

 تعتمTد علTى الحTوار والمناقTشة التTي يTديرھا ا%سTتاذ بمھTارة كوسTيلة وھي الطرائق التTي

للوصول للمعارف، و%ول وھلة تبدو ھذه الطرائق أنھا فاعلة وقTادرة علTى جلTب اھتمTامھم،

= شك أن تقنية  ؟ وھذا يعود إلى طبيعة ا%سئلة كأداة للحوار، ولكن كيف تستخدم ھذه ا%داة

:أساسية مثلالسؤال بإمكانھا تأدية وظائف 

.كبر قدر ممكن من الوقت% شد انتباه الت�ميذ وتشبثه-

.هت إعادة ا=نتباه من حين _خر عندما يحدث انف�-

. إعادة الھدوء وجو ا=نضباط داخل القسم-

. يقدم المعلومة ويذكر بھا-

. يفرض على التلميذ التفكير وبالتالي تثبت المعلومة والمشاركة-

ي حدث المحظور، عندما يتحسس الت�ميذ من السؤال اHجابة التي يريدھا ا%سTتاذ أي لكن قد

.Jويكشف ھنا،. إجابته ھو de Luة بينـ جواب التقليدي↔ة سؤالــ ھذه ا_لي

" التلميذ، فيقول↔المعلم عندما يطTرح المعلTم سTؤاله، فTالمطلوب مTن التلميTذ تقTديم إجابتTه:

فيھو، لكن في الواقع أن التل و ميذ ينصب جھده  محاولة البحث عن إجابة المعلم الTصحيحة

.التنبؤ بھا

والغريTب فTي ا%مTر معلمه، والتي يريد أن يسمعھا ويرضى بھا،ذھنفي أي التي توجد

كأ د %نTه حTصل علTى اHجابTةّ الطرفين يجد مبتغاه في ھذه اللعبة، فالمعلم ھو معلTم جي�Tن

ميذ حقق رغبة معلمه ولم يكن بحاجة إلى تقديم إجابتTه الخاصTة أو الصحيحة المنتظرة، والتل
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= شعوريا يTصعب تجاوزھTا عTاب علTى ھTذه الطرائTقُي". وجھة نظره، وھذه اللعبة المتبادلة

 ھل من الطبيعي أن المعلم ھو الTذي يطTرح: السلبية التالية،شطةّ توصف بالنيالحوارية، الت

فيذلك ونحنالسؤال؟ كيف ، حوار ما، يكون الباحث الذي يريد أن يعرف شيئا مTا نعلم أنه

 ھTو الTذي يطTرح الTسؤال ولTيس العكTس، لكTن الواقTع غيTر ذلTك، إذ تؤكTد،ھو في حاجة إليه

. الحقائق أن مصدر السؤال ھو جانب واحد يحتكره المعلم وا%ستاذ في حوار أحادي الجانب

و%70إن أكثر من  منھم ھو الTذي يطTرح الTسؤال،%90من المعلمين يحتكرون الك�م

 ماذا بقي للتلميذ؟ف

وھناك صعوبة أخرى، وھي أنه، في أحTسن ا%حTوال، إذا مTا تTوفرت شTروط أفTضل لحريTة

أو،الك�TTم والحTTوار، يكTTون ھنTTاك عTTدم تTTوازن بTTين قطبTTين  القطTTب الTTذي يعلTTم وھTTو المعلTTم

= يعT،ا%ستاذ، فھو يعرف وھو الذي حدد الھدف رف و= يTرى إلTى أيTن وبين القطTب الTذي

؟ باHضافة إلى الصعوبة التي يجدھا التلميذ في تتبع سلسلة من الك�م تحتTاج إلTى  ھو ذاھب

. مث�و التجريبحجج وبراھين 

الة، بشرط أن التلميذ ھو الذي يطرحّفالطريقة الحوارية أھميتھا تكمن في السؤال كأداة فع

 تثير لدى التلميذ التساؤ=ت المناسبة لينطلق السؤال بينما ا%ستاذ يطرح اHشكاليات التي

.الحوار ورحلة البحث، وھنا تكمن قدرة ا%ستاذ وعبقريته
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ا&2 ذّولية عند الت9ميـ التصورات
 مفھوم التصــــور.2-1

االمتعلمين، ولھذ= يزال تدريس العلوم إلى يومنا ھذا يفتقر إلى تأسيس تفكير علمي لدى

 التركيز على تعلم ا%سTاليب والمواقTف وفھTم الطTرق التجريبيTة للوصTول إلىامج تسعى البر

.إلى المفاھيم العلمية الصحيحة

 ھTو التTداخل الحاصTل-رغم سعي المدرسة الحثيTث–إن أكبر عائق يقف في وجه المتعلمين

وقTد.المدرسTةفي أذھان المتعلمين بين تTصوراتھم الشخTصية والمفTاھيم العلميTة التTي تقTدمھا

 فھTي موجTودة،نTت الدراسTات الميدانيTة أن التTصورات الشخTصية عامTة و= تTرتبط بالTسنّبي

و=لTدى الTصغار و= تTرتبط بTالجنس فھTي موجTودة عنTد الTذكور والكبTار،  تTTرتبط واHنTاث،

= يلتحTق  و= تTرتبط بفتTرة بھTا،بالتمدرس فھي موجودة عند من يلتحق بالمدرسة وعند مTن

وھدة خ�ل التمدرس وبعد مغادرة الدراسة فھي موجو = ترتبط بمستوى تعلمييالمدرسة،

.فھي عند العلماء والمؤلفين وعامة الناس

: التصور تعريف-

 بالمTTستوى المعرفTTيطومنTTسجما، يTTرتب ھTTو فكTTرة باطنيTTة تTTشكل نموذجTTا تفTTسيريا بTTسيطا

كموالتاريخي  شخصي غيTررم، والتصوللمتعل والثقافي ا=جتماعي يرتبط بالسياقاللمتعلم،

.ثابت وقابل للتطور باستمرار

:منشأ التصورات-

 تنشأ التصورات لدى الناس ولدى المتعلمين من مصادر متنوعة وعديدة نTذكر مTن بينھTا

= الحصر مايلي :على سبيل المثال

ھو:حسياالحس المشترك والمظاھر المدركة.1 حيث تلعب الحواس في إدراكھا للواقع كما

إلTTى التعامTTل معTTه مTTن وجھTTة نظTTر شخTTصية تبعTTا لقTTدرة الحTTواس ودرجTTة تمييزھTTا للظTTواھر 

.المدركة
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وھTي درجTة التطTور التTي وصTلھا المTتعلم ومTدى تطTور قدراتTه:للم1تعلمالتطور ال1ذھني.2

 كانتاللظاھرة، وكلم السياقات الطبيعيةكوالتركيب، وإدراالذھنية على الم�حظة والتحليل 

ھنيTTة قليلTTة التطTTور كلمTTا كانTTت النمTTاذج التفTTسيرية المقدمTTة للظTTواھر علTTى درجTTة القTدرات الذ

.كبيرة من السذاجة وبعيدة عن الصبغة العلمية

إن المحيط اHجتماعي للمتعلم بتركيبته المتميزة يصنع لنفTسه:للمتعلمالمحيط ا-جتماعي.3

تمTع الواحTد معتقTدين صTدقھا نماذج تفTسيرية لكTل الظTواھر المحيطTة بTه ويتناقلھTا أبنTاء المج

.المطلقةوص�حيتھا 

تعمTل عواطTف الفTرد بTشكل قTوي جTدا علTى صTناعة:الم1تعلمالجانب العاطفي لشخ1صية.4

 الفTردلالتTأثير، ويحTاو علTى درجTة كبيTرة مTنيالتفTسيرية، وھTتصوراته وصياغة نماذجه 

اوزة الموضTوعية مTشاعره متجTكوجدانه، وتحTرالدفاع عنھا بشكل مستميت إذ أنھا ت�مس

 كثيرا أمام محاولة تصحيحھا وتغييرھTا نحTو البنTاءدوشخصية، وتصموالعلمية لتكون ذاتية 

.لھاالعلمي

تمثTTTل ثقافTTTة المجتمTTTع ومعتقداتTTTه رافTTTدا أساسTTTيا وجوھريTTTا لتTTTشكل:والمعتق111داتالثقاف111ة.5

ة عليھTTا علTTى تقTTديم نماذجھTTا التفTTسيرية للظTTواھر مTTضفيلالمتعلمTTين، وتعمTTالتTTصورات لTTدى 

= يرقTى إليھTا طابع القداسة وتكرس في ذھنية المتعلم عTدم قابليتھTا للمناقTشة علTى اعتبارھTا

.الخطأ %نھا تستمد مشروعيتھا من الكتب المقدسة والنصوص الثقافية المعتمدة في المجتمع

 على تكريس جملة من التصورات الخاطئTة لTدى-عن غير قصد–تعمل المدرسة:المدرسة

 ذلTك طبيعيTا فTي حTدودرالمدرسية، ويعتب خ�ل الكتبنالمدرسين، أوممين من خ�ل المتعل

ىوالثقافي، وعلمعقولة على اعتبار أن المعلم والمتعلم يشتركان في نفس المحيط اHجتماعي

 وعلTTى اعتبTTار المقاومTTة العنيفTTة التTTي تبTTديھا التTTصورات نفTTسه،اعتبTTار درجTTة تكTTوين المعلTTم

.ا%ولية للمتعلمين
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: في العلوم الطبيعيةأمثلة مدرسية-

حا%كTسجين، وطTريعرف أحد المدرسين التنفس بأنه استنشاق الھTواء المحتTوي علTى

وھTذا تTصور خTاطئ لمفھTوم التTنفس.(االفحTم، حTصرالھواء الفاسد المحتوي علTى غTاز

).العلمي 

. ھذا غايةرالفحم، ويعتب يعرف مدرس آخر التنفس بأنه أخذ ا%كسجين لطرح غاز

 آليات تشكل التصورات.2-2

:معقدة، أھمھاتتشكل التصورات كبنيات ذھنية وفق آليات

 أو تقدم له معطيات فإنه يTسمح لنفTسه بالوصTول ظاھرة،عند ما يدرس المتعلم:ا-ستنتاج-1

فإلى استنتاجات جديدة معتقدا أن ذلك  حين أن نموذجTه التفTسيري الTذي قدمTه فTييمنطقي،

.الصحيح= يصمد أمام المفھوم العلمي الواقع

الTTى حTTصر نتائجھTTا عليھTTا دون–خ�TTل دراسTTة ظTTاھرة–يلجTTأ بعTTض المتعلمTTين: الح11صر.2

سواھا و= يسمحون %نفTسھم باعتمTاد ذلTك التفTسير فTي ظTواھر مTشابھة لھTا ممTا يخTرج مTن 

.دائرة التفسير كل الظواھر المتبقية

ف: ا8تساع.3 يھا المتعلم النموذج التفسيري المدروس لظاھرة بعينھا وھي عملية عقلية ينقل

.إلى دائرة أوسع ليضم إليھا ظواھر أخري يعتقد أنھا تطابقھا 

وھTTي الTTصورة العقليTTة التTTي يTTسمح المTTتعلم فيھTTا لنفTTسه بنقTTل النمTTوذج التفTTسيري:التعم11يم

= حTصر لTه مTن الظTو اھر التTي المدروس إلى مجال أكثر اتساعا لTيعمم النمTوذج علTى عTدد

.متشابھةتبدوا في ذھنه 

تبدوا أحيانا لبعض المتعلمين وجود ع�قة مTشتركة بTين ظTاھرتين:مشتركةإقامة ع9قة.5

=أو  . توجد بينھما في الواقع أي ع�قة تفسيريةفكرتين،

 تقنيات جمع التصورات.2-3

مشTفھية، وتTض وأخTرى تتباين التقنيات التي تعتمد في جمع التصورات بين تقنيات كتابية

:مايليالتقنيات الكتابية
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في:الكتابيا-ستبيان* وميعتبر اHستبيان ا%داة المشتركة ، خ�ل انتقاء ا%سTئلةنالبحث،

 يمكن جمع الكثير من التصورات ا%ولية لTدىعالمستبينة، والموضوة، والفئواختيار الزمن

.المتعلمين

 معلومات عن المتعلمين يسمح لھم خ�لھTا بTالتعبير عTن وتكون بجمع:البيانيةالرسومات*

.بيانيةظواھر طبيعية معينة من خ�ل إنجاز رسومات

.التساؤليعبر المتعلمون بالرسم المباشر عن الظواھر التي تكون موضوع:الرسومات*

يعمTد فيھTا إلTى عTرض تجTارب علTى المتعلمTين ويطلTب مTنھم بTشكل:التجريبيةالتقنيات*

.دي تقديم تفسيرات لنتائج الم�حظاتفر

وتكTTون بالمقابلTTة المباشTTرة للمTTتعلم واسTTتقبال إجاباتTTه عTTن أسTTئلة فوريTTة: التقني11ات ال11شفھية

.مضايقةتطرح عليه ليعبر عنھا بحرية ودون 

كمTا، وذلTوتعتبر مناسبة جدا لجمع تصورات المتعلمين حTول موضTوع:القسموضعيات*

.والتفسيرلقائية في التعبير لما تتسم به من عفوية وت

:أمثلة عن التصورات ا&ولية لدى بعض المتعلمين°

.إن الطيور أخف من الھواء.1

.= تستعمل ا%ذن إ= للسمع.2

= تحتوي على.3 .الخ�يا الخشب مادة معدنية

= يتغير.4 . إن وزن فاكھة موضوعة في الھواء الطلق

.نية إن الخلية النباتية مماثلة للخلية الحيوا.5

. كل البكتيريات ضارة.6

. كل الفيتامينات يتناولھا اHنسان عن طريق الفم.7
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 تصورات المتعلمينتحليل*

"إن الخلية النباتية مماثلة للخلية الحيوانية":ا&ولالمثال°

المجھTTري، إن المTتعلم فTي ھTذه الحالTة قTام بدراسTTة الخليTة الحيوانيTة مTن خ�Tل الفحTص

مفوتعر ثختلف على  نحو الخليTة توسيع المفھوم سمح لنفسه بصورة تلقائية إلىمأجزائھا،

. في ذلك وجود التطابق بينھماابعد، معتقدالنباتية التي لم يدرسھا

"كل البكتيريات ضارة":الثانيالمثال°

 تعرف المTتعلم علTى ا%مTراض التTي تTسببھا البكتيريTا مTن خ�Tل ا%مTراض التTي تTصيب

" البكتيريTا" أن كل كائن يحمTل اسTمجوغيرھما، فاستنتلتھاب الرئويل واHّ السان مثلاHنس

.ضار ولذلك فھو يقاوم بشدة مفھوم البكتيريا النافعة عند دراسة التربة

= يتغير":الثالثالمثال° "إن وزن فاكھة موضوعة في الھواء الطلق

أنىولونھا، وعلن وزن الفاكھة أقام المتعلم في ھذه الحالة ع�قة مشتركة بي  اعتبار

= يتغير والفاكھة موضوعة بالھواء فإاللون = يتغيرنالطلق، . وزنھا كذلك
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يمــــاھــالمفـ3
:اتــــتعريف.-3.1

المفھTTوم تمثيTTل رمTTزي يتTTشكل مTTن الخTTصائص المTTشتركة بTTين":دو8ندش11يرتعري11ف.1

"مجموعة من ا%شياء العينية 

المفھوم تمثيTل ذھنTي عTام للTسمات المTشتركة والثابتTة بTين فئTات مTن":لوجوندرتعريف.2

"الموضوعات القابلة للم�حظة والذي يمكن تعميمه على كل موضوع يمتلك نفس السمات 

 المفاھيم عبارة عن عملية استنتاجيه دالة تتم من خ�ل نشاط تصنيف":كارولتعريف.3

اشخصية، إنھمفاھيم مجموعة من الميزات الخاصة بتجربة عضويةال":برونرتعريف.4

تتكون عن طريق التجريد انط�قا من فئات مبنية لھا ع�قة بتجربة ذھنية تم تعلمھا من

.مراحل تاريخھاطرف العضويات المختلفة عبر 

 المفھوم في المجال البيداغوجي.5

بقدرة المتعلم علTى تTشخيص وتحديTد معTايير يرتبط تعلم المفاھيم في المجال البيداغوجي

أ  التعرف على موضTوع باعتبTاره عنTصرا مTن عناصTر مفھTوم أو فئTة مTن خ�Tليمفاھيم؛

 ورد الفعTل تجTاه مؤشTرات ا=سTتجابة يTرتبط بالقTدرة علTىاوالتTصنيف، كمTعمليات التمييز

أو علىّةدال وع�مات .سماتهخصائص موضوع

 أھداف تعلم المفاھيم.3-2

 عنصرا ضمن فئة مفھوم معين موضوع باعتبارهالتعرف على-

.رد الفعل بكيفية م�ئمة تجاه عناصر أو وضعية معينة-

.تسمية أو وصف أو تعريف موضوع معين-

.تعميم وسحب سلوك على وضعيات أو مجا=ت أخرى-

م ا%مبريقTي، وزيادة على كل ھذا فإن المفھوم الذي ينطبق على مجال العلوم ھو المفھو

وھو ذو ع�قة مباشرة مع الواقع الحسي بحيث يصف ھذا الواقع بواسTطة معلومTات محTددة

.و= يحمل د==ت نظرية واسعة
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 عملية بناء المفھوم.3-3

تTTتم عمليTTة بنTTاء المفھTTوم عTTن طريTTق التجريTTد والتعمTTيم وبواسTTطة عمليTTات الم�حظTTة

ية التعليمية، يستطيع المتعلم حسب نضجه الذھني أن في العمل. والمقارنة والتجريب والتفكير

 الخاصTة فTي فئTات وأصTناف، أي فTي مفTاھيم تمكنTه مTن تنظTيم تTنظم المعTارفيبني مفTاھيم 

وتفسير ا%حداث والمعطيات والموضوعات وا%شياء، وبھذه العملية يتعلم المتعلم المفTاھيم،

وضعيات والموضوعات وا%حداث التTي أي يتعلم كيف يقدم نفس الجواب المتعلق بفئة من ال

رد. تمتلك نفس الخصائص وھكذا يتجاوز المتعلم الربط ا_لي بين إستجابة ومثير ويTستطيع

وللتمكن من ھذه العملية فإنه ينبغي اHعتماد على بيداغوجيTة. الفعل اتجاه وضعيات متنوعة

�قTا مTن م�حظTة الوضعيات عن طريق خلق وضعيات تثيTر البحTث واكتTساب المفTاھيم انط

 و=بTد مTن ربTط المفTاھيم،الواقع والتمكن من استخراج خصائصه وتنظيمھا في فئTات تكTون 

.دائم بين الواقع والمفھوم

= في البداية تفكير الطفلصفّيت وھقدرة له على تجميع بالسطحية،  عاجزوالمضمون،

و= يتTTأتى إلTTى النTTضج.ماتوا=نقTTسا يمكTTن أن يTTدرك التفتTTتهوالتوحيTTد، ولكنTTعTTن التTTشبيه

الفكري للقيام بھTذه العمليTات إ= عنTد البTدء فTي الك�Tم واسTتقرار الTصيغ اللفظيTة لتTسد فTراغ 

.التصور الذھني وتتحقق وحدة الفكرة

وروقبل أن يستطيع الطفل الخروج من الكثرة إلى أودالوحدة،  مختلف عناصTر الموقTف

ف الفTرد، يTسبقجأوالزوجيTة، فTالزوھو ينمTو نحTو الثنائيTة ا%جزاء المتفرقة إلى الكل الموحد

.ا_حاد تسبقيوالمثانـ

فيكأيضا، وذل يوجد عند الكباراوحده، وإنموھذا اHتجاه ليس قاصرا على الطفل

 وتعريف ا%بيض بالضد، ا%شياء وا%لوان وا%لفاظةبأضدادھا، لمقابلتمييز ا%شياء

.وا%نثىا%سود والكبير والصغير والذكر بأنه ليس
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 تغيرات المفاھيم مع النمو.3-4

.ويسرھاتتغير مع النمو ث�ث خصائص للمفاھيم ھي صدقھا ومكانتھا

أما الصدق فمعناه الدرجة التي يتفق بھا فھم الصغير للفكرة الكلية المدركة مع فھTم الھيئTة

أممفمفھوالمفھوم، اHجتماعية ا%كبر لھذه الفكرة التي تمثل   الصغير قبTل الرابعTة عTن كلمTة

 كبر الطفTل اقتTرب مفھومTهاالكبار، وكلميختلف عن ذلك الذي عند ذوي سن العاشرة وعند

.صدقاللد=لة ا%كثر

وأما المكانة أو المركTز فيTشير إلTى درجTة المفھTوم مTن حيTث الوضTوح والثبTات وضTبط

 فTي سTن الثامنTةاعائمة، بينم عن الحجم فكرة طفل قبل الرابعةةالتفكير، ففكراستخدامه في 

.تكون ھذه الفكرة العامة أوضح وأضبط وأكثر ثباتا مع مرور الوقت

 قابليتTهةالتفكيTر، ودرجTوأما اليسر فيعTد دلTي� لمTدى كTون المفھTوم متTاح اHسTتخدام فTي

يمكTن لمTن ل�نتقال إلى ا_خرين فمث� يصعب على طفل الخامTسة شTرح معنTى الخيTر بينمTا

.بلغ العاشرة أن يتحدث عنه بسھولة

 يميل الطفل الصغير إلى المطلق في تعلمه للمفاھيم و= يعرف شيئا عن النسبي

يتعلم الصغار بطريقة تدريجية لبعض المفاھيم مثل الشكل والحجم والمTسافة والعمTق والعTدد

.وباHستعمال تعلمھا باHحتكاك التدريجيوالخ، وينم…والزمن 

إن أھم شيء في تعلم المفاھيم عند الصغار ھو استعمال اHدراك الحسي في المواقف التي

.أخرى يرتبط المفھوم باللفظ من جھة وبالموقف من جھةكالمفاھيم، وبذلينبغي أن تظھر 

 إستراتيجية تدريس المفاھيم وفق النموذج المعرفي.3-5

Hن إن الطفل الذي دخل المدرسة يبدأ في اTنفصال شيئا فشيئا عن وسطه الطبيعي وذلك م

 التTي بTدورھا جديدةخ�ل المكتسبات الجديدة التي يتعلمھا والتي تحمل في طياتھا خصائص

= يمكنTTه أن يTTستوعبھا ثTTمهجديTTدة، ھTTذتتطلTTب اسTTتراتيجيات ذھنيTTة  اHسTTتراتيجيات التTTي

:ھمايستخدمھا إ= ضمن شرطين
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ھا باHستراتيجيات التي اكتسبھا من قبل واستخدمھا من خ�Tل أن يقوم بمقارنت:ا&ولالشرط

ألعابTTه وع�قاتTTه مTTع المحTTيط، وھنTTا مTTا عليTTه إ= أن يثTTري ھTTذه المكتTTسبات بمTTا تTTضيفه لTTه 

المدرسTTة، وثانيھمTTا أن يTTدرك تمTTام اHدراك مكونTTات اHسTTتراتيجية الجديTTدة التTTي تقTTدمھا لTTه 

تTدرج خطواتھTا، وفTي الع�قTة بTين خطTوة المدرس، وذلTك بTأن يTشترك مTشاركة فعليTة فTي 

 ومن خ�ل قدرته على استخدامھا ليس فقط فTي الموقTف مفھمتھا،وأخرى إلى أن يتمكن من 

الذي تعلمھا فيه، وإنما إمكانية تعميمھا على كTل المواقTف المTشابھة لTه، والحقيقTة أن الھTدف

ة مTن مجTال إلTى آخTر قTصد ا%ساسي من كل تعلم يتمثل في القدرة على تحويل أو نقل الخبر

.المتعلماHستفادة منھا في حل المشك�ت التي تواجه

يمكن للمعلم أن يساعد المتعلم على تجنيد قدراته الذھنية شريطة أن يتمكن من معرفة ھذه

القدرات ويكيف بيداغوجيته حسبھا بحيث يشعر ھذا المتعلم ويوعيه باستراجية التعلم التي 

ا لشخصي للمعارف التي يكتسبھا، ولكي يبلغ المعلم ھذا المستوى، ينبغي أن تسمح له بالبناء

يعرف بأن القدرة على التفكير مرتبطة بعدد من السيرورات المعرفية ا%ساسية والشاملة 

التي تنمو وتتطور في وقت مبكر، وھي تقوم بوظيفتھا قبل أن يدخل الطفل المدرسة، وھذا 

 فعندما يتمكن.ا_خرينأ فيھا الطفل وغيره من ا%طفال حسب ا%وساط الثقافية التي ينش

المعلم من اكتساب ھذه السيرورات، ويبني عليھا بيداغوجيته، كما يدرب ت�ميذه بشكل واع

عليھا، وذلك بتشخيصھا في ا%عمال اليومية التي ينجزونھا فإن ھؤ=ء ا%خيرين يتمكنون 

ا فالدور ا%ول. لمشابھة %جل تعميم استعمالھافيما بعد من نقلھا وتحويلھا إلى الوضعيات

والحاسم الذي ينبغي أن يضطلع به المعلم يتمثل في تعليم الطفل كيف يبني معارفه وكيف 

، وليس كيف يم^ ذاكرته بالمعلومات في العصر الذي  يكتسب منھجية التعلم الذاتي

، وما يغير منھا ھو أو= لھا تقريبا نظرا لتعدد وسائل الحصول عليھاة= قيمأصبحت فيه 

، ثم كيفية استخدامھا لحل المشاكل الحياتية .منھجية الحصول عليھا

فتدريب المعلم لتلميذ على اكتشاف أسس التفكير التي تسمح له بالقيام بالتعميم أو التمييز

% ي يسمح لھذا التلميذ بأن يحرره من التبعية الدائمة للغير، من أجل الحصول على التعلم
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يدخل ضمن دراسة إن ما يعمم أو يميز من المعلومات أو المعارف.معلومة من المعلومات

 أو تعلم المفاھيم

م ــــأنواع المفاھي.3-6

ھي" برونر" يميز .وصلية، فصلية، ع�ئقية: بين ث�ثة أنواع المفاھيم

في كل مثال وھي تعرف انط�قا من عدد من الخصائص، التي توجد:المفاھيم الوصلية.1

من أمثلة المفاھيم، أي يتعلق ا%مر بوصل الخصائص وربطھا فيما بينھا، أي كل خاصية 

/"و"مرتبطة بالع�قة ..…الحشرات، الثدييات، غازات، نباتات: مثل"و"

كل:المفاھيم الفصلية.2 = توجد بالضرورة في وھي تعرف بعدد من الخصائص التي

.مثال من أمثلة المفاھيم

ا المادة تكون صلبة أو سائلة أو غازية".أو"/"أو"لنوع من المفاھيم ترتبط بع�قات ھذا

ھذا النوع من المفاھيم أقل انتشارا من غيرھا، وھي..…الحيوان يكون فقاري أو =فقاري

.تتضمن بعض الصعوبات في تدريسھا

:المفاھيم الع9ئقية.3

م .آخرن خ�ل عنصر تتصف المفاھيم الع�ئقية بكون غير معرفة إ=

يمكن أن يفھم أو يعطي إ= من خ�ل عنصرين متضادين، فمفھوم=) الضد( فمفھوم التقابل

= يمكن أن يدرك إ= من خ�ل مقارنته بمفھوم القصر، أي مقارنة شيء طويل الطول

فالتشابه..ونفس الشيء بالنسبة ل^لوان المتضادة وا%شكال والصفات.. بشيء قصير

ع�والتقاب و التعاكس ھي كلھا مفاھيم .قية، ومعھا مفاھيم الزمان والمكانئل والتطابق

إن نمو المفاھيم يعد سيرورة طبيعية عند كل إنسان يبدأ في التمييز بين ا%شياء المحيطة به

وكثيرا. رغم أن العملية غير واعية في أول ا%مر إ= أنھا ستصبح واعية ومدركة فيما بعد

رسة في ذلك إذا كانت تتبنى اHستراتيجية المعرفية في سلوكھا العلمي ما تساھم المد

= يعلم أنه كون مفھوما لديه خاصا. المعلوماتي "َفصياح الرضيع الذي يخيفه شخص غريب

إ= أن أسلوب. فتكُون المفھوم ھو بناء تدريجي تطوري حسب المراحل" بعضو العائلة
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= يخضع إل فالمعارف والخبرات، وا%طر:ى نفس الشروطالبناء الذي يتبعه الصغار

 ولو-ولھذا السبب قد تختلف د==ت المفھوم الواحد. المرجعية تختلف من وسط إلى آخر

 البنيات" برونر"يسميهوھذا. بسبب اخت�ف ھذه الشروط. من طفل إلى آخر- اخت�فا طفيفا

فكلما تنوعت. بة للفردالمعرفية والتي تمثل بشكل من ا%شكال تنظيم المعارف المكتس

البنيات المعرفية لدى الفرد واحتوت على عناصر متنوعة كلما تمكن ھذا الفرد من تجميع 

فا%سد حيوان مفترس، وكذا الذئب،. عدة مفاھيم ذات خصائص مشتركة في مفھوم أوسع

".مفترسحيوان" وأنواع أخرى من الحيوانات، يمكن وضعھا كلھا في مفھوم موحد ھو

ا لقدرة على التمييز تنمو كذلك عند الحاجة إلى تمييز نوع معين من ھذه الحيوانات لكن

.كالك�ب المتوحشة

مـــاكتساب المفاھي.3-7

يتطلب اكتساب المفاھيم تفاع� لفظيا %ن ا%مر يتعلق ببرھنة قاعدة تصنيفية حددھا

يد) أو فعلاسم( إ= أن التلفظ بالمفھوم. ا_خرون من قبل على اكتسابه، إنما يدل علىل=

معذلك ھو التلفظ به في كل مرة يواجه الطفل موقفا جديدا يتطلب تصنيفا   استخدام يتطابق

ھو" برونر" ويبدأ بالتلفظ به، في ھذا الصدد يذكر. المفھوم المكتسب أن اكتساب المفاھيم

بالعمليات إ= أن كل نشاط معرفي يتضمن ويتعلق" التفكير" مظھر مما نسميه عادة 

.التصنيفية لما يحيط به، ويتنقل من اHسم إلى المسمى

 فنقل المعارف يتطلب أخTذ وتنظيمھا؛ المعرفة،: توجد إشكالية تعلم المفاھيم على مستويين

.ا=عتبارھذين المستويين بعين

و ا%سTلوب الTذي ينبغTي  ففي مضمون البرامج المدرسية نجTد ك�T مTن الجانTب المعرفTي

 بنائھTا ينبغTي إعTادة فقبTل نقTل المعTارف إلTى التلميTذ المعرفTة،ده في ا=ستفادة من ھذه اعتما

بالTTشكل الTTذي يقبTTل الوصTTول إلTTى المعنيTTين بواسTTطة تحديTTد المTTضمون ا%كثTTر إفTTادة بحيTTث

و الجمھTTور المدرسTTي المعنTTي، وقولبTTة   المTTضمون ا%كثTTر إفTTادة بحيTTث أجTTزاء ھTTذايتناسTTب

و الجمھور المدرس فيي المعني، وقولبة أجزاء ھذا المضمون حسب ترتيب منطقي يتناسب
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وتعتبر بيداغوجية التنظيم والترتيب عام� من العوامل المساعدة على. ھذا الجمھورمستوى

إيقاظ استراتيجيات ذھنية لدى المTتعلم تTسمح باسTتخدامھا فTي كTل نTشاط تعلمTي، خاصTة فTي 

. مجال البنيات الموجودة

=إن التحضير الذ و=يمكن أن يتحTدد فTي معرفتTه المTسبقةي يقوم به المعلم  للمعلومTات،

 ينبغي أن يركز أساسا علىاالدرس، وإنمبتحديد الطريقة والوسائل المناسبة لتقديم موضوع

الموضTوع بتحديد العناصر التTي يتكTون منھTامالدرس؛ فيقومستوى الصعوبة الموجودة في

ثأو  التي تربط بين تلك العناصر؛ وبعد ذلTك يحTدد بنيTة الع�قTة بTين يحدد الع�قةمالمفھوم،

.أخرىبنية العناصر ا%ساسية من جھة وبين بنية العناصر الثانوية من جھة 

 اشTTتراكا مTTع غيرھTTا مTTن والتعمTTيم وا%كثTTرويركTTز علTTى تلTTك التTTي تTTساعد علTTى التجربTTة

كل. المفاھيم، %نھا تساعد على عملية النقل  ھذا إ= باختيار أمثلة دقيقة وواضTحة ولن يتأتى

وتحدد ھنا وظيفة المعلم في مجالين أو=ھما إعادة ھيكلة. مدعمة بوسائل أو شروح ملموسة

وكثيTرا. الدرس بالشكل الذي يسمح تقديمه، وثانيھما تفاعله عن طريق ما يقدمه مع الت�ميTذ

ا لت�ميذ فTي بنTاء المعTارف التTي ما يحدد نوع التفاعل كفاءة المعلم من جھة ودرجة مشاركة

.يقدمھا المعلم

يھTTدف تTTدخل المعلTTم أساسTTا فTTي تحTTضير المTTتعلم: يمكTTن أن نTTدعم الTTشبكة الTTسابقة التاليTTة

 ففھTم.وتوعيته بوجود مشكلة تتطلTب ح�T وأنTه بحاجTة إلTى اسTتراتيجية مناسTبة HنجTاز ذلTك

، مTTع فھTTم حفTTزه إلTTى البحTTث عTTن الحTTل، والحTTل يتطلTTبيالمTTتعلم للمTTشكلة مراحTTل مناسTTبة

. العناصر المكونة للمشكلة 

وقد بينت البحوث النفسية حول التعلم أن الحTافز الTداخلي أكثTر فعاليTة مTن الحTافز النTاتج

فالجھد الTذي يبذلTه المTتعلم بنفTسه للحTصول علTى تعلTم مTا أعمTق وأفيTد. عن عوامل خارجية

 وھTذا ا%مTر يتعلTق أساسTا.المعTارف علTى بكثير مما لو أجبر على بذل ھذا الجھد للحTصول

= يمكن %حد توفيره بغير المعلم .بمجال بيداغوجي بحت،
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مــــتدريس المفاھي.3-8

 أما من حيث تدريTسھا.نوعذكرنا سابقا أنواع المفاھيم، والخصائص التي يتكون منھا كل

:يخضع لعدة شروط ومراحل تلخصھا فيما يلي

 ا-دراك.1

TTواقيإن سTTدراك ھHن اTTف مTTدرك يختلTTشيء المTTصغار، أ= أن الTTار والTTد الكبTTسه عنTTنف 

وقTTد أثبTTت العلTTم أن معارفنTTا الTTسابقة،. فكTTل إدراك محTTدد بTTالخبرة الشخTTصية. شTTخص _خTTر

وقيمنTTا وانفعا=تنTTا وأسTTاليب تفكيرنTTا وحتTTى نTTوع الجTTنس يTTؤثر فTTي طريقTTة ضTTبط أو ترجمTTة 

.مكونات البيئة التي تحيط بنا

وغيره أن طبيعة النمو العقلي سوف يتأثر بالعوامل الخارجية ونعني بذلك" برونر"ن وبي

. واللغTة ھTي العنTصر الھTام فTي ھTذه الثقافTة %نھTا تTشكل التفكيTر. الثقافة التي يحيا فيھا الفرد

 وبھTTذه قبTTل،يعتمTTد الفTTرد فTTي إدراك شTTيء مTTا علTTى مؤشTTرات نظمتھTTا البنيTTات الذھنيTTة مTTن

علمTا بأنTه يقTوم.ھذا الفTرد مTن التمييTز بTين ھTذا الTشيء وا%شTياء ا%خTرىالمؤشرات يتمكن

= يدرك كذلك فحسب وإنما يTصنف ضTمن فئTة معينة،بتصنيفه ضمن فئة   فإدراك عصفور،

= نعرف عنه شيئا، فإننا بقTدراتنا الذھنيTة ومTا اكتTسبناه مTن. الطيور أما الشيء الجديد الذي

وعليTه. نط�قا مما يشبھه من أشكال مخزنTة فTي ذاكرتنTاامعنى،معارف نتمكن من إعطائه 

.عمرنافإن مدركاتنا ھي محصلة للخبرات السابقة مھما كان 

.والتمييزوھي تخضع لعمليتي التعميم

 غير أن المتعلم عندما يواجه موقفا جديدا سTواء كTان ذلTك فTي المدرسTة أو خارجھTا فإنTه

ف: يسلك أحد النھجين كره ويجتھد في الحصول علTى معلومTات تTسمح لTه بفھTم إما أن يـشغل

وھTذا الTنھج قلTي� مTا. جديTداالموقف الجديد وبالتTالي يTضيف إلTى مكتTسباته ومدركاتTه شTيئا 

.وإما أن يھمل الموقف ويترك جانبا.يتبع

أما المعلم فإنه من المفروض، أن يكون عارفا معرفة دقيقة للھدف من الدرس، كما يTتحكم

 في الخصائص التي يتكون منھا المفھTوم المTراد تدريTسه، كمTا ينبغTي أن يTتفھم الت�ميTذ بدقة
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فTإذا لTم يكTن المعلTم واعيTا. الذين تختلف تفسيراتھم للمفھوم عن الد=لة التTي يقترحھTا علTيھم

 إدراكTه، مTا ينبغTي انتباھه نحو فإنه يستحيل عليه توجيه الت�ميذ،للفرق بين إدراكه وإدراك 

و النظTرة( ورغم أن انتقاء مؤشرات المTدركات قTد يكTون مختلفTا.تعلمهينبغيو ما  الذاتيTة

 تعديل ھذه النظرة الذاتية لتصبح البيداغوجية يمكنه المعلم بوسائلهلكن) النظرة الموضوعية

.وموضوعيةأكثر اتساعا

ةـارنـالمق.2

ينبغTTي مقابلTTة)ث الد=لTTة مTTن حيH )TTجTTراء مقارنTTة بTTين شTTيئين أو ظTTاھرتين أو كلمتTTين

العناصر التي تكون كل واحTد منھمTا جنبTا إلTى جنTب واختيارھTا انط�قTا مTن خTصائص كTل 

قبل ذلك ينبغي تحديد عدد مTن المعTايير التTي ينبغTي تطبيقھTا فTي المقارنTة وانط�قTا. عنصر

Tين شTة بTشابھة أو مختلفTر متTاك عناصTيئين أو منھا أي المعايير يمكن تحديد ما إذا كانت ھن

.موضوعين

ومن أھم متطلبات المقارنة أن يكTون مTا نقارنTه مTن ا%شTياء أو الموضTوعات ينتمTي إلTى

حتنفس الفئة أو  الخطTأ وقTد ينتTشر.آخTر وإن كان ذلك يختلف من شTخص إلTىىالصنف،

= تنتمي إلى نفس عند .الصنف المتعلمين بالقيام بمقارنات بين أشياء

واع الحيوانات مع طTائر يTدل علTى أن المقارنTة غيTر صTحيحة %ن ا%ول فالمقارنة بين أن

للمقارنTة كمTا أن المعيTار المختTار.الTصنفيدل على الصنف والثاني يدل على مثال من ھTذا 

 ھTTي عمليTTة ذھنيTTةةالتجريTTد؛ فالمقارنTينبغTي أن يكTTون مTTن طبيعTة واحTTدة مTTن نفTس مTTستوى 

ومكوناته والتعرف على الع�قات التTي تTربط ھTذه تحليلية يتم بواسطتھا الفصل بين الجوھر

.المكونات من جانب والقيام بنفس الشيء من جانب آخر

إن الطفل يبدأ في التصنيف البسيط أول ا%مر حيث يTتمكن مTن معرفTة أن كTل القطTط لھTا

 الTTشيء بالنTTسبة للك�TTبسالفئTTة، ونفTTخTTصائص مTTشتركة تTTسمح لھTTا بTTأن تTTدخل ضTTمن ھTTذه 

.…والدجاج
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فعندما يصير ھTذا المTستوى مTن التTصنيف مكتTسبا قبليTا يTستطيع المTتعلم فيمTا بعTد أن يرتTب

وينظم عددا من الخصائص التي قد يتصف بھا مفھوم أو مجموعTة مTن المفTاھيم مTن صTنف 

.أكثر يساعده على تنمية قدراتهاواحد؛ وھذ

 ا-ستنتاج والتحقق منه.3

 بالوصول إلTى الخ�صTة العامTة-نط�قا من عدة أمثلةا–لتعلم مفھوم ما يسمح اHستنتاج

عن طريق دراسة العناصر والمقارنة بينھTا ثTم دراسTة الع�قTة التTي تTربط بينھTا ثTم اسTتنتاج

 مجمTوع ا%مثلTة إلTىيمثTال، ويTؤدالنتيجة وللتحقق مTن اHسTتنتاج ينبغTي أن يوجTد فTي كTل 

( التعمTTيم النھTTائي ب. أ بالعنTTصر  مTTا الTTذي يحTTدث فTTي العنTTصر ج؟ إذن إذا ارتTTبط العنTTصر

 واHحتفTاظ–رغTم بعTض اHخت�فTات–ينبغي أو= التعرف وتحديد المتمTاث�ت فTي ا%شTياء

.ا%سئلةمنھا بتلك التي تؤدي إلى ع�قة ثابتة في كل

إن القول بأن الماء له خاصية الشفافية وبأنه عديم الرائحة تنفي صفة الماء على كل سائل

 ورغTTم ذلTTك فTTإن اخTTت�ط المTTاء بTTالتراب يعكTTر صTTفوه ويغيTTر…وغيTTر شTTفافة لTTه رائحTTة 

.…خصوصياته مع احتفاظه باسم الماء غير أنه يفقد ص�حيته للشرب مث�

 تTدريس المفTاھيمجبينھمTا، وينTدرإن اHستنتاج يرتبط باHستقراء وھناك باستمرار انتقTال

.الع�قةمنطقيا في ھذه

 بمعالجتھا عن طريقماHدراك، ويقوتفكيره يجمع المعلومات عن طريق المتعلم أثناءإن

واHسTتنتاج %جTل مرحلة تقديم ا%دلTةإلى بعد ذلكلالمقارنة، وينتقالتحليل من خ�ل عملية

أندتعلمTه؛ وبعTتحديد نوع العناصر ا%ساسTية التTي تTساھم فTي بنTاء المفھTوم الجديTد المTراد 

ج إلى مواقف جديTدة مTشابھة لتTصبح خبTرة مكتTسبة مTستعملة لحTل يتحقق من ذلك ينقل النتائ

= يؤدي وظيفة التعلملالمشك�ت، وك = يبلغ ھذا المستوى .الحقيقية تعلم
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د ـــــالتجري.4

عملية ذھنية ينطق فيھا المTتعلم مTن وضTعية أو نظTام معطTى مTستخرجا منTه مTا يمكTن أن

أيكون مماث� أو   التجريTد العمليTاتبأخTرى؛ ويتطلTيTق فTي وضTعيات قTاب� للتطبومقارنا،

:التالية

.الموضوعتعرف الوضعية أو فئة الوضعيات التي ينتمي إليھا.1

.الفرضياتتمييز الشكل المراد حله واقتراح.2

.الفئات تحديد الع�قات بين.3

.الع�قات ترجمة الوضعية إلى لغة تظھر بنية.4

.مقترحةال التأكد من مدى انسجام عناصر البنية.5

.البحث تعميم نتائج.6

.أخرى فحص النتائج في وضعيات.7

م ـــــالتعمي.5
ففي اHستقراء يكون.القرارعملية ذھنية متدرجة تندرج ضمن عمليات المفھمة واتخاذ

%نالتعميم نتيجة لكل سيرورة   ذلكياHستقراء، ويعن يأتي كخطوة في نھاية عمليةهبحث؛

ما =حظناه على عدد محدد من الحا=ت الفردية التي تنتمي لھذا تعميما على صنف معين

= ينتقل من التجريد إلى التعميم من تلقاء نفسه %ن العملية صعبة.الصنف إن كل متعلم

وتتطلب مجھودا فكريا ففي حالة اHعتماد على أمثلة قليلة ومتقاربة فإن المتعلم يتذكر 

ا مملتي القاعدة المستنتجة من خ�ل ا%مثلة  قد يجعلنا نقع في خطإ التوقع بأناحفظھا،

فالمتعلم قد قام بالتجريد لميوالتعميم،  من تحقق الھدف نلجأديحصل، وللتأك حين أن ذلك

= يشبه الموقف التعلمي يستخدم فيه مكتسبا .تهإلى وضع المتعلم في موقف

 المراحل ا&ساسية 8كتساب مضمون معرفي.3-8
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من:جمع المعلومات يقوم المعلم والت�ميذ في ھذه المرحلة بجمع أكبر قدر ممكن

العناصر المكتوبة على السبورة ،وذلك عن طريق توجيه الت�ميذ إليھا قصد تحديد 

.ا%مثلة التي تكون العناصر الموافقة للموضوع المراد دراسته 

ا:العناصر تنظيم لمتجانسة وتنظيمھا يقوم كل من المعلم والت�ميذ بالبحث عن العناصر

 تمييز العناصر المتشابھة ثم تصنيفھا لتشكلناHستد=ل، ويمكعن طريق 

 مجموعات

.العناصريمكن إعطاء اسم لكل مجموعة من مجموعات:التسمياتالبحث عن

عن:لكشف عن الفئاتا يقوم المعلم رفقة ت�ميذه بمقارنة ھذه المجموعات للكشف

ك ثل الفئات التي تنتمي إليھا  المقارنة بين ھذه الفئات للتأكد من إمكانيةممجموعة،

.متشابهأو عدم إمكانية تجميعھا في صنف واحد

يتأكد الت�ميذ أن كل مجموعة من العناصر قد أدمجت في فئتھا الخاصة بھا:التحقق

وذلك بعد أن يحدد المعلم والت�ميذ معا المشترك بين العناصر والخاص بكل عنصر 

ت  الخاصةرإطار، والعناصسمح ھذه العملية بوضع العناصر المتطابقة في لوحده

 تجري عملياتاثالث، وھكذ التي تؤمن الربط في إطاررآخر، والعناصفي إطار

.بناء المفاھيم وتصنيفھا إلى فئات عن طريق التجريد والتعميم
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 بيداغوجية حل المشك9ت:الثـانــيالفصــل
حـبيداغوجـ1  ا-جراءات العامة:9تـالمشكل ية

ھإن التعلم سواء أكان عفويا أو  تحول ملموس يصيب المتعلم في كافةومقصودا،

 كفاءات لدىبالتربوية، وإكسا كانت المدرسة تسعى لتحقيق ا%ھدافاجوانبه، وإذ

في يتوجب عليھا أن تعمل ضمن اھتماماتھاه، فإنالمتعلمين تضمن لھم النمو وا=رتقاء

كيف تخاطب عقل التلميذ وكيف تضعه في وضعيات.تبرمجھاالنشاطات التعليمية التي

أن.د قدراته وتتحدى عقلهّمثيرة تجن وا%ستاذ الذي يسعى لتحقيق أھداف برنامجه بإمكانه

فعنمختلفة، ولكيفعل ذلك وفق استراتيجيات  ا= وأثره أكثرّ إذا ما أراد أن يكون تعليمه

م المشكلة ذات د=لة تدور حول اھتمامات الت�ميذ تنسجم مع رغباتھمّديقهرسوخا، فإن

وحاجاتھم وتكون قريبة من مشك�ت حقيقية نابعة من حياتھم العملية والتي يصادفونھا

.باستمرار

ُييھنTTا، ھTTميTTة المقTTصودةّھTTذه الوضTTعية التعل ّمواجTTه بھTTا المTTتعل الوضTTعية اHشTTكالية التTTي

 ومTن جھTة أخTرى الھTدف المتعلم،ة من جھة اHستجابة المنتظرة من قبل ويمثل حل اHشكالي

.البدايةالذي سطره ا%ستاذ منذ

 ا-شكالية-تنظيم الوضعية.1-1

 أي اقتراح مشك�ت إشكالية،ترتكز ھذه البيداغوجية على وضع المتعلم أمام وضعيات

 اذ وفق ھذه المراحل العامة ويكون تدخل ا%ست.اھتمامھمتنشط حاجات المتعلمين وتستقطب

تبتنTشيطھا، والحاجTامالمتعلمين، ويقوفي ھذه المرحلة يتحسس حاجة:Rھتمامك، وكذلب.1

( الفسيولوجي على أن يستبعد الحاجات ذات الطابعبيداغوجيا،ھنا ھي التي يمكن استغ�لھا

إك، وكذل..مثل الحاجات البيولوجية الحTاد، ثTارة التنTافسك الحاجات النفسية التي تعتمد علTى

أويأوالت = يتراجTع اھتمامTه وبالتTالي ينTصرف عقوبTات، تؤدي إلى إخفاقات متكررة  حتTى

. عن الدراسة
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 الرغبةهللتعلم، وت�زمهنفسه، وتدفعوتبقى أھم الحاجات ھي التي تضع المتعلم أمام

ذات معنى ود=لة ويجب في النھاية أن تكون المھمة التي سيقوم بھا.مرةوتتعزز في كل

 والنجاح الشخصي والفضول،�عّ ومن ھذه الحاجات نذكر بحاجة التلميذ ل]ط.لهبالنسبة 

والفائدة التي يتحسسھا وسھولة المھمة وتقدير الجھد المطلوب وتحقيق الذات مع نفسه ومع

.الجماعة

ال: تخ11صيص ا-ھتم11ام.2 ا%مر ليس بTTة، جTTاھزإن جلTTب اھتمTTام الت�ميTTذ وإثTTارة فTTضولھم

 التلميTذ، كبيرة في محاو=ته Hيجاد الوضعيات التي تناسTبذنفسه، ونرى أن جھود السھل،

ُي حTرم مTن متعTة حTل مTشكلة إ= انه يجد في ذلك صعوبة كبيرة وقد يعود ھذا إلTى أن التلميTذ

ُي.محددة ة أو مفروضTةةاھتمامه، جTاھزقدم لھم المحتوى الدراسي لموضوع مTا بTشكفبدل أن

فُي تشنفسه،يھا ا%ستاذ جھد د انتباھھم وتثير فيھمّ يمكن استغ�ل نفس المحتوى بتقديم مشكلة

 اHجابTTة، للبحTTث عTTننويقلقھTTم، فيتوجھTTورھمّ وتكTTون علTTى شTTكل سTTؤال يحيTTالفTTضول،ھTTذا

قTام ا%ول.البحثوقTد يكTون طTرح المTشكلة.الحلوالحصول على المعلومات التي تدلھم على

أوناھتمامھم، ولكھو إثارة   سوف يتطور ا%مر إلى تفرع المشكلة ا%م إلى مشك�ت فرعية

يTشعر المTتعلم بالTسعادة عنTد مTا يتوصTل"سTكينر"يقول.البحثھي التي تقدم وتطور.جزئية

".إلى فك عقدة أو لغز أو يتعرف على شيء كان مبھما في البداية 

 مبنيTة علTىاالت�ميTذ، %نھTتمام إن ا%ساليب التقليدية لم يعد باستطاعتھا حل إشكالية جلب اھ

= من أجل إيجاد وضعيات أو مجا=ت تطبيقھا وعليTه يعTاد النظTرّمنطق تقديم المعلومات أو

.المنطقفي ھذا

TTون لنُعTTه لتكTTي محيطTTذ وفTTات التلميTTن اھتمامTTة مTTات القريبTTذه التطبيقTTى ھTTع إلTTى الواقTTد إل

المقاربة تتجه من التطبيق إلى النظرية، ھذه.المعلوماتك ا%ساسي للوصول إلى نفسّالمحر

من أجل) في الميكانيك(م قوة الجذب المركزيةّنقد=: كافة فروع التعليم، فمث�ّوھي تخص

تطبيTTق ھTTذا المفھTTوم فTTي كيفيTTة سTTير الدراجTTة فTTي منعطTTف، بTTل يتوجTTه البحTTث بعTTد م�حظTTة 

؟ّالدر  اج التي تميل دراجته في المنعطف، لماذا يفعل ذلك
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ھ = ينطلق من تلقاء نفسهإن . ذه البيداغوجية ترتكز على نشاط التلميذ، الذي كما نرى،

وھذا ما يفسر السلبية التي يكون عليھا التلميذ عندما نعتمد. بدون مشكلة أو بدون تساؤل

.ا%ساليب الدوغماتية التي تقدم فيھا اHجابات والحلول بدون أن تكون ھناك أسئلة

بدأ بالمشكلة كنقطة انط�ق ليدور نشاط الت�ميذتإن شكل الدرس يمكن تصوره كحلقة

حولھا وتكون مرجعا لھم في البحث، وتنتھي بالعودة لھا؛ أي أن توظيفھا يستغرق كامل 

.الدرس

يمكن توفير شروط نجاح العملية إذا ما أدرجت المTشكلة ضTمن: تنظيم وضعية ا-نط9ق.3

 سTتكون العمليTة مجTرد لعبTةّف، وإ=ّ والتكلTا=صطناعبّشاطات حتى نتجنسياق عام من الن

فقبل اقتراح الوضعية اHشكالية نحتاج إلى تنظيم ما يTسمى.د مفعولھاّتخمين سرعان ما يتبد

.بوضعية اHنط�ق بحيث نجد أن طرح اHشكالية يصير طبيعيا وضروريا

ميذ وجلب اھتمامھم من أجل طرح ا%سئلة، إن استغ�ل السياق يھدف إلى إثارة فضول الت�

والTTسياق مبنTTي علTTى مبTTدأ ربTTط التعلTTيم باھتمامTTات التلميTTذ ودافعيTTتھم للنTTشاط، وعليTTه توضTTع 

.المادة الدراسية في سياقھا الذي تؤثر فيه حتى يجد التلميذ معنى لتعلمه

ات العامة التي ونجد ھذا ممكنا في بيداغوجية المشاريع التي تتمحور حول عدد من اHجراء

.بحيث يبقى النشاط العام للقسم يقظا ومرتبطا بالحياة) فصل أو سنة( تدوم مرحلة دراسية

ھناك سياقات دائمة مبرمجة في المنھاج، أو ترتبط بالمدرسة مثل النشاطات العلمية والثقافية

أو).الورشTة المكتبTة،( التي تبرمجھا المدرسة، وجTود فTضاءات اHتTصال داخTل المدرسTة 

وھكTذا عنTدما تنفTتح المدرسTة علTى محيطھTا يجTد) المراسلة بين المTدارس( خارج المدرسة

.ا من الوضعيات والسياقات يمكن اHستفادة منھاّالمعلم مصدرا غني

باستغ�لكما يمكن ستكشاف ھذا المحيط وتوجيه النTشاطاتا المحيط والبيئة المدرسية وھذا

اسة ھذا الوسط الغني بالمثيرات لتعلمھا وھذا من شأنه إعداد التعليمية من حين _خر إلى در

المتعلم للحياة الحقيقية ليكتسب المفاھيم واHتجاھات العلمية والتكيف مع ھذا المحيط؛ فTالمھم 



������� 	
���
 ������ ����� ����� ���
 ������� �������� ������ 45

Tل حيTى داخTب أن يعطTل درس يجTى أن كTدعو إلTي تTرة التTة الفكTأوـّھنا ھو محارب ز القTسم

.إلخ…، والمصنع، المتحفالمدرسة بينما خارجھا توجد الطبيعة

ُم ا%خبار في وسTائل(ة لخلق سياقات مختلفةّھمإن استغ�ل الحدث يعتبر ھو ا_خر فرصة

مط).اHع�TTم المختلفTTة  لعTTا علTTى ا%حTTداث الTTـتي يمكTTن أنّ ويتطلTTب ا%مTTر أن يكTTون المعلTTم

في)… عروض،القيام بالتسجي�ت،( يستغلھا بإدخال تعدي�ت مناسبة  كل ا%حوال ولكن

.=بد من بنائھا على أھداف مسبقة مرتبطة با%ھداف التعليمية المسطرة

بعد وضعية اHنط�ق التي يعدھا المعلم وقد يTشارك فيھTا الت�ميTذ تTأتي: صياغة المشكل.4

الخطوة الھامة التي تصاغ فيھا المTشكلة وتتمثTل فTي طTرح المTشكلة التTي يتطلTب حلھTا بحثTا 

ل .لت�ميذ، ھذه المشكلة ھي التي تحقق الھدفومشاركة أساسية

:وحتى تكون المشكلة ناجعة يجب توفر شروط أھمھا

.حقيقيأن نضع التلميذ أمام مشكل-

أخTرى بكفايTة حتTى تتفTرع عنTه مTشك�ت أن يكون ھذا المشكل واسTعا وغنيTا-

حTل ھTذا فTيسّكTرُيتشمل كل الھدف، وكل نشاطات الت�ميذ وزمTن الحTصة 

.كلالمش

ىّسم المTTشكلة أو ماُيTTّ وھTTي عمليTTة اسTTتقطاب انتبTTاه الت�ميTTذ نحTTو لTTب:تخ11صيص الم11شكلة-

. الھدف، وتثبت معناه-دة ھي التي تطرح السؤال، وتتحدد فيھا المشكلةّبالبؤرة، والبؤرة الجي

؟" ترتكز صياغة المTشكلة بطTرح الTسؤال: طرح السؤال- أو كTل سTؤال" لمTاذا؟"و" كيTف

 من الشمولية والعموم، حتى =تكون اHجابة مباشرة تلغي دور التلميذ بTسرعة،ف بنوعّيتص

بل يجTب أن يTشعر التلميTذ مTن خ�Tل الTسؤال أنTه بحاجTة إلTى التفكيTر والتحليTل وإلTى تجنيTد

طاقته ومعارفه، وإلى مبادرته بطرح ا%سئلة من طرفه ومناقشة ا%ستاذ كبقية الزم�ء حتTى 

و .ل المشكلةوحخ الرغبة في البحث عن اHجاباتّتترستبدأ مجابھة ا%فكار

 فعندما يبدأ الت�ميذ بم�حظة ظTاھرة أو دراسTة وثيقTة أو إنجTاز تجربTة فلTن تكTون مTن أجTل

ُم .جھة للجواب على السؤال المطروحّومتعة الم�حظة أو القراءة ولكن من أجل فكرة
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 أنواع المشك9ت.5

أت غير وھي المشك�:العفويةالمشك9ت)1 ُييالمقTصودة؛ أ لھTاّھيT بTدون قTصد تربTوي لTم

وھم أوّالمتعل مية الطبيعية التي نصادفھا فTي حياتنTا اليوميTة فTيّ الوضعيات التعليالمدرسة،

.أي وقت من ا%وقات

وسTTيرورة الTTTتعلم عنTTTد مTTا تكTTTون الوضTTTعية عفويTTة تTTTتم عTTTادة فTTي شTTTروط قTTTصوى مTTTن

ا.الدافعيTTة الحTTوادث(يأو العTTاطف) درس العلTTوم(يTTن المعرفTTي:لقبيTTويمكTTن اسTTتغ�لھا علTTى

الكھربTائي، في التيTارعالز=زل، اHنقطامثل حدوث) الطارئة التي تحدث بجوار المدرسة 

من.الخ… تلميذ، حريق،ضمر ؟:قبيلوھي مثيرة ل^سئلة ؟ ما ھي نتائجه  كيف حدث ھذا

؟ .الخ…لماذا نستخدم ھذه ا%دوات

ا%حيTان، حول استغ�ل ا%حداث العفويTة لكونھTا مرتجلTة فTي غالTب ضاتا=عترابونذكر

؛.المTشكلة تنسجم مع مخطط التعلم المقTصود الTذي ينطلTق مTن الھTدف وصTو= إلTى حTل و=

ماكذل  واHعتTراض الثTاني قTد يكTون.الTدرسلتقي مع أھTدافي أن السياق يأتي فجأة ونادرا

ئTدة علTى اللTزوم، خاصTة إذا كTان الت�ميTذ واقعTين علTى مTستوى الدافعيTة نفTسھا إذا كانTت زا

مثTل الخTوف أو .( تحت تأثير شديد أمام الوضTعية التTي تنTتج درجTة معينTة مTن عTدم التكيTف

راد مTع شTدة الدافعيTة إلTى حTد معTينّتزايد بTاطيالقلق ومنه القانون الذي مفاده أن اHكتساب 

.)ية معقولةتتناقص بعدھا أو أن اHكتساب ا%مثل يكون مع دافع

:التاليةو تتعلق بالعوامل _خر،إن ھذه الدافعية تختلف من شخص

.الشخصدرجة صعوبة المھمة الماثلة أمام•

.للشخصلوضعية بالنسبةل وجود معنى•

.ةّالمھمقدرات الشخص تجاه ھذه•

.الشخصعWمستوى تطل•

وحساسية كل فرد تجاه• ). الخوف التوتر،(الضغوطات ا=نفعا=ت

.المقدم حيال العملاHحساس بالمسؤولية•
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و أھمية أدوات العمل التي يمتلكھا• .الشخص قيمة

 إدراجTTه ضTTمن أمكTTن يمكTTن العمTTل بTTه إذا المTTشك�ت العفويTTةو عليTTه فTTإن ھTTذا الTTنمط مTTن

.المسطرةا%ھداف

ا تتفTق وھو بحاجة إليھا %نھعمدا،ھي المشك�ت التي يثيرھا المعلم:ثارةُالم المشك9ت)2

.ا%ھداف حيث تكمن أھميتھا في كونھا قابلة ل]ندماج مع ھذه سلفا؛مع ا%ھداف المعدة

وتعود فنيات طرح ھذه المشك�ت إلى قدرة المعلم على استدراج الت�ميذ ومTساعدتھم علTى

.ا%سئلةطرح 

 تعليميTة؛الوھي المشك�ت التTي يبنيھTا المعلTم بغTرض تحقيTق أھدافTه:المبنية المشك9ت)3

وّ مTTن التكلTTالمTTشك�ت بTTشيءيتميTTز ھTTذا النTTوع مTTن دا مTTعّ وھTTو يTTت�ءم جيTTاHصTTطناع،ف

و المسطرة،ا%ھداف  قTل مTصداقية علTىأ ويبTدوا اHھتمTام، لكنه قد يفتقد إلTى جانTب اHثTارة

 بعTض الTشروطة عنTه مTع مراعTاا=سTتغناءو بTالرغم مTن ذلTك ف�T يمكTن البدايTة؛ا%قل فTي 

و تلقى قبو= لدى لتكون المش و المتعلمين،كلة مثيرة للدافعية  ويكون ذلTك بعرضTھا واضTحة

.التحديمناسبة لمستوى الت�ميذ وتحمل صفة

و في الطبيعة تصلح لبناء ھذا النTوع مTن  المTشك�ت،إن كثيرا من الوقائع في حياتنا اليومية

؟:فمث� ؟ وب الTثلج علTى قمTم الجبTلماذا تميل لماذا يحدث البرق فTي الطرقTات تمي1لمTاذالال

؟ كيTف يTشتغل.المنعطفات ؟ لماذا يتغير لون الشمس عنTد الغTروب ؟ لماذا يطفئ الماء النار

؟  المصعد ؟كيف يشتغل محرك السيارة

؟ لماذا يلھث  الTشجرة ؟لمTاذا أعلTىالمTاء إلTى يTصعدكيTف الكلب دون غيTره مTن الحيوانTات

ا ؟ لماذا يسحب اHنسان ذراعه دون شعور عند يتغير عدد الكريات الحمراء على قمم لجبال

؟  م�مسة جسم ساخن

والتماُي إثارةھو إن من بين التقنيات المستخدمة و التTي تثيTرّن في الظTواھر المقد التباُيز مTة

و  . متضادتين في الخصائص ومثالھا مقارنة وضعيتين مختلفتينالحيرة،المفاجئة

:مثل
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. وا%جسام العازلةا%جسام الناقلة للكھرباء−

.ا%جسام التي تطفو على سطح الماء وا%جسام التي تغوص−

.انتشار الحرارة بالنقل وانتشارھا باHشعاع−

.الملمس البارد والملمس الساخن ل^جسام−

.ا%خضرالوجه العلوي والوجه السفلي لورقة النبات−

.ي الطاقة في وجود ا%كسجين وفي غيابه عند الكائن الحإنتاج−

.التغذية عند النبات ا%خضر وعند بقية ا%حياء−

.النباتيخروج الفلقات فوق سطح التربة وبقاؤھا تحت التربة باخت�ف النوع−

TTاين تُحTTرة التبTTرحّثإن فكTTى طTTذ علTTشكل التلميTTسؤال، والمTTمنةالTTعھا ضTTن وضTTة يمكTTالمبني 

وحأو مشكلة عفوية ك�ت الجزئيTة التTي ھذه ا%خيرة ضTروري لمعالجTة ھTذه المTشلمثارة،

.نسبيايكون بصدد مواجھة مشك�ت معقدة يبنيھا المعلم مع سيرورة البحث عند ما

وأخيرا فإن المشكلة المعروضTة متروكTة لكفTاءة المعلTم وقدرتTه وخيالTه وذكائTه فTي اقتنTاص

.ومفيدةالفرص ليجعل منھا لحظات ھامة وممتعة 

=ةعفوية، مثار سواء كانت(ويبقى أھم معيار لوجاھة المشكلة  أومبنية أن تكون حقيقية أي

 تTTسمح اھتمTTام الت�ميTTذ وتنTTال قبTTولھم وتكTTون ناجعTTةرمTTصداقية، تثيTTتقTTود إلTTى الخطTTإ وذات

و=ببلTTوغ الھTTدف وتTTؤدي إلTTى التكيTTف  ننTTسى أن اHھتمTTام ھTTو الTTشرط الحقيقTTي المطلTTوب،

. ل]نتباه وأن الجھد المقدم بدون دافعية ليس له معنى

 جراءات حل المشكلةإ.1-2

إن حل المشك�ت ھي الطريقة التي تTت�ءم مTع المقاربTة الطبيعيTة للفTرد الTذي يكTون فTي

.الحياةوضعيات تعلم عفوية وھو يواجه مشك�ت 

خلّ حTTTل المTTTشك�ت تبنTTTى وفTTTق اسTTTتراتيجية عامTTTة تTTTنظم التTTTدإجTTTراءاتنوبيTTTداغوجيا، فTTTا

:ليةالتاالبيداغوجي خ�ل الدرس تبعا للمراحل 

 المرحلة التمھيدية-
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:فيھامإشكالية، ويت–تمثل مرحلة التحضير واHعداد لبناء وضعية

أهالمTTTسطر، صTTTياغتتحديTTTد الھTTTدف-  وصTTTف الTTTسلوك النھTTTائي واHجابTTTةي؛

.المنتظرة

 حاجTة المتعلمTTين التTي تولTTديالتكيTف؛ وبالتTTالوضTع المTشكلة التTTي تحقTق عTTدم-

.ابةاHج–اHھتمام نحو البحث عن الحل

 مرحلة إجراءات التنفيذ-

:وتتضمن ما يلي

 استكشاف الوضعية اHشكالية-

 البحث عن الحل من خ�ل إعادة بناء الوضعية باتجاه وضعية الحل-

 اكتشاف الحل-

 إصدار الحل-

 تعزيز الحل-

:يلي بيانھا مفصلة كمانكاملة، ويمكميةّتمثل كل ھذه المراحل مقاربة استراتيجية تعل

 تكشاف الوضعية ا-شكاليةاس.1

معلومTات-ومTاذا نحتTاج-المعطيTات– منھا معرفة مTا ھTو معطTىدتحليلية، القصوھي عملية

 أخرى 

."بنية المشكلة"بىما يسم إلىلوبنيتھا لنصوعلى ضوء ذلك تتحدد المشكلة

وھ غير واضحة فنقول عنھا بأنھا غيرنعفوية، تكوإن المشكلة إذا كانت سمّتتيصريحة،

 وعليه يترجم المعلم ھذه الوضعية إلTى مTشكلة أكثTر بالضيق، المتعلم معھاربالصعوبة، يشع

و  ھTTذا المTTستوى المعلTTم فTTي وھنTTا نTTشير إلTTى تTTدخل.للحTTل حTTل وقابلTTة تحتTTاج إلTTى وضTTوحا

= لتفريغھا من القلقو الشعور بالخوفإن(.التفكير بدء ھم علىيتعق شحنتھا العاطفية حتى

= يTساعد علTى التفكيTر الTرزين ورد الفعTل الTذكي ا=ضطراو )ب فTي حالTة حTوادث مثيTرة

في= تستغل وعلية .حينھا الوضعية
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 يحTدث عنTدما مثTل مTا مTريح، الت�ميTذ فTي جTو عTاطفي تحTوز اھتمTام أما إذا كانت المشكلة

إن فإنTTه يمكTTن أن تبTTدأ عمليTTة مبنيTTة، أو المTTشكلة مثTTارةتكTTون ة قTTد ھTTذه المرحلTTاHستكTTشاف

و درجة تقصر حسب طبيعةتطول أو .تعقيده المشكل

و الTشعور مTستويين،و ا=ستكشاف يTتم علTى  ومTستوى تحديTد بالحTاجز، مTستوى الTوعي

و أو– الTTشعور بالمTTشكلة الTTصعوبة التعبيTTر الحTTاجز، أي تحديTTد أيTTن يمكTTن التحTTدي لفھمنTTا

.المشكلة يترجم السؤال الذي عن الواضح

و يساھم فيھا ھاما، تلعب المناقشة دورا لة،المرح في ھذه  يقدم فيھا الت�ميذ، يديرھا المعلم

وما ھو و الت�ميTذ فTي العمTل البحث دورھي مسارات ما ھو مجھول ومامعلوم  الفTردي

و توضح فيھا طريقة العمل الجماعي، و تTستغل فيھTا الTسبورة كوسTيلة المتدرج، المنھجي

ولعرض ،ھاتكتاب ا%فكار

و اكت11شاف.2  فيھTTا تتTTضح ا=سTTتراتيجية،وھTTي مرحلTTة حاسTTمة فTTي ھTTذه:الم11شكلالبح11ث

و تنتظم البنية المعرفية للت�ميذ أي يبدأ .التعلمالمشكلة

إلى" مشكلة-بنية"وينصب نشاط الت�ميذ في تحويل الوضعية اHشكالية من بنية ابتدائية ھي

.الھيكلةة التحويل أو إعادة التي تنتج من عملي"حل–بنية"الحل أو 

إن كل وضعية ھي جملة من المثيرات الحسية ومن اHسTتجابات وإعTادة ھيكلتھTا ھTي تنظTيم

 والTTذي مTTن خ�لTTه الوضTTع ا%فTTضلفTTي تطTTور متTTدرج نحTTو" اHسTTتجابات–المثيTTرات"ھTTذه 

.نستبصر الحل

 عدد من مستوياتك، وھناإن العمل على تحويل بنية إلى بنية أخرى ليس دائما عم� سھ�

:ھيالتحويل

رة ويمكن مسحھا.فجائياأي واضحة البنية وتكون فيھا معطيات المش:الصريحةالوضعية)1

وفبنظرة  إليTه، الTذي يتجTهفواحدة، والھTد ھذه الحالة يتم فحص الوضعية جملةيإجمالية؛

بعTض ا%حيTان وھذا اHجراء ھو اHستبTصار وفTي.الحل إعادة الھيكلة بسرعة ليكتشفموتت

.فجائيايكون اHستبصار 
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إذا كان المشكل غامضا وليس له بنية واضحة تكون الرؤيا محجوبة:الضمنية الوضعية)2

)الغشطلت"رؤية الحقل المعرفي حسب نظرية المجال( فإن إعTادة الھيكلTة تTتم عTن طريTق"

البوالخطأ، تجرالمحاولة  وضTعية التTي تحمTل فيھا عدة محاو=ت إلى أن يصل المتعلم إلى

. أي ظھور حالة اHستبصارالحل؛شروط 

فيTTه ح�TT وحيTTدا إجباريTTا تTTصدرببالحTTل، وتتطلTTوھTTي بنيTTة تTTوحي:الثابت11ة الوض11عية)3

.اHجرائي مباشرة على النمط اHشراط الحل-اHجابة

ونمط إجراءات إعادة ھيكلتھا" ا-شكالية الوضعية-البنية"ھيكلة الع9قة بين درجة)4

.الحللوصول إلىل

 حله وفقممعينة، ويتيكون المشكل فيھا عفويا وطبيعيا له بنية:العفويحالة التعلمـ

:التاليةالمراحل

عن-  الحلتّالمؤشرات، مؤشراالبحث

:حا8ت ھناك عدةو:الوضعيةإعادة ھيكلة-

 المحاولة تكون إعادة الھيكلة عن طريق-- إذا كانت المؤشرات قليلة فالبنية ضمنية°

.والخطإ

 اHستبصار إعادة الھيكلة عن طريق تكون--صريحةإذا كانت المؤشرات مھمة فالبنية°

 إعادة الھيكلة عن طريق اHشراط اHجرائي-- المؤشرات واضحة فالبنية ثابتةإذا كانت°

 بنيتھايتالالصعوبة، وبالمن علٮدرجةكونت)ة أومبنيةثارُمةشكلمال(:مّالمنظّم حالة التعلـ

: تكون إجراءات الحل وفق المراحلللمعلم،متروكة

)معطيات يقدمھا المعلم( تزويد وتطعيم الوضعية بالمثيرات-

:ھيكلة الوضعيةإعادة-

 إعادة الھيكلة عن طريق المحاولة والخطإ--)بنية ضمنية قصدا( ؤشرات قليلةم°

ُم( مؤشرات مھمة°  لة عن طريق اHستبصارإعادة الھيك--)وضحة قصدا بنية

ُم( مؤشرات واضحة°  إعادة الھيكلة عن طريق اHشراط اHجرائي--)وحية قصدابنية
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 إصدار الحل.3

 تجTTدر اHشTTارة الTTىاالحTTل، وھنTTصدر ھTTذا ُيTTهالحTTل، فإنTTعنTTد مTTا يTTصل التلميTTذ إلTTى بنيTTة

عن.الت�ميذأھ اء البحث وعرضTه اHجابات الفردية من طرف الت�ميذ %ن اكتشاف الحل بعد

لالمنتظTرة، ويمثTTالھTدف أو الكفTاءة/بTTت الTسلوك النھTائيّمTن طTرف التلميTذ مTن شTأنه أن يث

 إلTى أنTه يحقTق حاجTة أساسTية ھTي تقTدير الTذات وتثمTينةالمقبTل، باHضTافحافزا قويا للTتعلم

ا صحيحا وبالنسبة للمعلم سوف يقيم قدرته ونجاعة تعليمه وكفاءته ويقيم تقييم.المبذولالجھد

.الت�ميذتعلمات

 جTTTزء ھTTTام مTTTن ھTTTذهوجديTTTدا، وھTTTخ�TTTل إصTTTدار الحTTTل يTTTشعر التلميTTTذ أنTTTه اكتTTTشف شTTTيئا

 اHستراتيجية

=ةالمھمة، نياب يتولى فيه المعلم ھذهيالحل، الذإن ا%سلوب التقليدي Hصدار  عنھم

ترتكز على انتقاء المعمول بھا والتيتجھدھم، والتقنياتساعد الت�ميذ على جني ثمار

أن على ا_خرين أمر غيرماHجابة، وتفضيلھبعض الت�ميذ فقط لتولي   يولد لدىهمستحب،

= وقا_خرين خيبة أمل وحسرة  وعليه تعتمد اHجابات.سبب منوا بھا دونديستحقونھا،

عنالفردية على أوراق عمل أو محاو=ت ويسجل الحل الذي يعرض على السبورة دمث�،

لمعاينة تطور)جأو ا%فوا(كما يحرص المعلم على المرور أمام الت�ميذ.با%فواجعمل ال

أوىبحثھم، ومد عن اقترابھم .النتيجةابتعادھم
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 إجراءات حل وضعية إشكالية ذات بنية ضمنية.3ـ1

)بيداغوجية المحاولة والخطإ(

واتكون الوضعية اHشكالية ُمضحةضمنية إذا كانت بنيتھا غير  الحقل، يكونشةّشو،

مباشرة، فيھا ا=ستبصارستخدمي، و= يستطيع الفرد عند مواجھتھا أن المعرفي مغلق

:، ونميز حالتينلوضعية عن طريق المحاولة والخطإاالحالة استكشاففي ھذه فيتطلب 

أو.1 و الخطأ العشوائية  والTذي وھو شكل بTدائي مTن المحاولTة والخطTإ:سُمّلالتالمحاولة

غييتم فيه تحسس الحل عن طريق عدة  عنTدادة، نجدھّومتردةمنظمة، عشوائيرمحاو=ت،

أا%طفال الصغار عند ما يصادفون مشك�ت %ول حتTى بعTض الكبTار إذا كTانوا فTيومTرة،

فھحالة ارتباك وتحت ضغط نفسي  . من المحاولة والخطإينّ مستوى متدوكبير،

عنTTد مTTا يمتلTTك الفTTرد كTTل إمكانيTTات وقTTدرات الحTTل ووسTTائل:ةالمنظم11المحاول11ة والخط11أ.2

البحث فإنه يستكشف الوضعية في البداية محاو= استيعابھا قTدر اHمكTان ليكTشف عTن بنيتھTا 

إذوتنظيم   كانت المشكلة صعبة بھا عناصر مشوشة وكTان باHمكTان تنظTيم ھTذهاعناصرھا،

ااHستبTصار، فTإذ حاولة الوصول إلى حالTةرف الفرد إزاءھا يكون أو= بمّالعناصر فإن تص

لTTم يفلTTح فإنTTه يبTTدأ بتطTTوير مTTا يTTسمى بالفرضTTيات التTTي تمثTTل إجابTTات أو حلTTو= مؤقتTTة أي

.افتراضية تحتاج إلى أن يتحقق منھا

 صياغة الفرضيات)1

 بتحليلھTا وتTسليط الTضوء علTى كافTةأللوضTعية، يبTدتنشأ الفرضية من استكTشاف عميTق

و ل إلى أحد جوانبھTا المماثلTة لوضTعيات سTابقةّه يتوصّ على كافة ا%وجه لعلاتقليبھجوانبھا،

.مشابھةمألوفة لديه وتذكره بحل سابق لوضعيات

.قصوىج يقظته وفي حالة استنفارّإن النشاط الذھني يكون في أو

بعد فھم الوضعية واستيعاب مكوناتھا تكون أكثTر تفتحTا ويTصل بعTدھا إلTى صTياغة فرضTية

.يقتنع بھا ويراھا ا%كثر احتما=
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 الفرضية على طبيعةءبالضرورة، بناُمّالتلإن مجال الصدفة يكون ضعيفا كما في حالة

وھالمشكلة أو السؤال تويالمطروح، وھھه إلى بناء ھذهّجّ التي =يالفرضية؛  وجھة عامة

وقبالضفھي نوع من القناعة الداخلية لكنھا ليست صحيحة.الحلتعني رّ يتعذدرورة،

إالوصول إلى فرضيات  سھولة أو صعوبة الوصول إليھا يتوقف في النھايةنصحيحة،

معدونموھا، وعدعلى الخبرة السابقة للفرد والمعلومات المتوفرة والقدرات  اHرتباطات

.وضعيات سابقة

 إختبار الفرضيات)2

تأما، يبدعند ما يعتمد المتعلم فرضية أومصداقيتھا قييمھا لمعرفة مدى باختيارھا أو

المعطى، عملية مواجھة ھذا الحل المفترض أو التفسير المؤقت مع السؤاليصحتھا، وھ

أوعتوض ھنا يكون اHختبار تجريبيا عمليا أو نظريا حسب( اHختبار على محك التجريب

).طبيعة المشكلة أو السؤال المطروح 

 فTي الحTا=ت المستعTصية التTينبTسھولة، ولكTوافTق في بعTض الحTا=ت البTسيطة يبTرز الت

 تحتTTاج إلTTى مراحTTل ومعالجTTة مTTشك�ت جزئيTTة يجTTب اعتمTTاد مقاربTTة حTTل المTTشك�ت باتجTTاه

 أمTام عTدة فرضTياتها%كبر؛ %نTالحصول على أكبر قدر من المعلومات وفق خط الفرضية

:عايير؛ أھمھاالم ذلك حسب بعضمإحداھا، ويتمختارة يجب القيام بالفرز واختيار

.أن يشعر أنھا تستجيب للسؤال المطروح-

.المحيطةأنھا تنسجم إجما= مع الوضعية التي أمامه ومع البيئة-

.أنھا تنسجم مع المفاھيم والقوانين والمعلومات المؤكدة سابقا-

. على حل اHشكاليةةنجاعة، قادرأنھا ا%كثر-

 إجراءات البحث)3

ياختبارھTا، وھT المنظمة تعتمد على وضع الفرضيات ثم والخطأ إن بيداغوجية المحاولة

.تدريجياتمثل نموذجا للبحث ومنھجية عمل يجب أن يمتلكھا الت�ميذ
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 البنيTة بتTدخلهالت�ميTذ، ھTذإن كثيرا من الوضTعيات التعليميTة الخTام تكTون ضTمنية أويTتم تح

دخل يجعلھTTا فTTي مTTستوى وھTTذا التTT.المTTسطرذكTTي للمعلTTم عنTTد مTTا يTTرى ذلTTك مناسTTبا للھTTدف

 على تقديم حد أدنى مTن المعلومTات كافيTةلالت�ميذ، ويعم البيداغوجي من طرف ا=ستغ�ل

.لتوجيه البحث

 للمTشكلة حتTى تTصيرمّللت�ميTذ، بتبنTيھإن نشاطات البحث ترتكTز علTى المTساھمة الفعالTة

 الTذي يعمTلرنTه، ا%مTموكأنھا مشكلتھم حتى وإن كانت تجري تحTت قيTادة المعلTم وبتوجيTه

على استدعاء المعلومات وإرشاد الت�ميذ لصياغة الفرضيات مع فTرز المعلومTات واسTتبعاد

العمليTة، يجTب أن يTسھر المعلTم علTى تTشجيع المواقTف اHيجابيTةامنھTا، كمTماھو غير مجTد 

TTازروالتعبيTTة وإنجTTائق المختلفTTص الوثTTات وتفحTTة المعلومTTرأي وكتابTTن الTTات، عTTالمخطط

و= علTTى الTTسبورة لتطTTوير إجTTراءات الحTTل والعناصTTرصلتلخTTيوا  يجTTب أن يكTTون الجديTTدة؛

 المطلوبة إن المعلومTات التTي يTتم جمعھTا ا=ستق�ليةتدخل المعلم مبالغا فيه حتى يجد التلميذ

 الحTTصول عليھTTامالمؤشTTرات، ويTTتتمثTTل مؤشTTرات الحTTل أو بTTا%حرى تTTستغل لتTTشكيل ھTTذه

.لتوثيقية أو غير مباشرة كالبحث بطريقة مباشرة كالم�حظ

:الم9حظةنشاطاتـ

ظاھرة،ةأداة، م�حظيكون فيھا التلميذ أمام الموضوع بشكل مباشر وذلك مثل دراسة

 أو الموضوع محل الظاھرة، أو التجربة، فيھا بمعاينة وفحصمتجربة، يقوءإجرا

.الم�حظة

 الم�حظة نوعان ھما:الم9حظة أنواع-

 تقوم على كشف خصائص ومميزات الشيء أو الظاھرة المدروسة:كيفيةظة م9ح

ما:كميةم9حظة  تقوم على إجراء قياسات لمقادير مميزة لظاھرة

 على التمييزةالحواس، والقدر فيهمتركيبي، تستخد الم�حظة نشاط:الم9حظةخصائص

اهوالتنظيم، يتوجوالتحليل ويقيم مقارنات بين الظاھرة %ساسية فيھا المتعلم نحو العناصر

.حولهمحل الدراسة والظواھر المألوفة من 
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.فعلياإن الم�حظة يجب أن تتم-

.موضوع الم�حظة يجب أن يكون حاضرا وموجودا أمام الت�ميذ-

من- كذا، أنك أمام تخيل(قبيل= يجوز تناول الموضوع نظريا باستخدام عبارات

.د الم�حظة مصداقيتھا ويلغم البحث من بدايته %ن ذلك يفق(…، كذاترأي

ن المستمرّ الم�حظة شأنھا شأن بقية القدرات تكتسب وتنمى وتصقل بالتمر-

.والتدريب

:نشاطات التوثيقـ

ُب عد نعمد إلى نشاطات البحث التوثيقي عند ما تكون الم�حظة غير ممكنة لسبب ما مثل

أالظاھرة في الزمان  .كافيةا تكون أدوات الم�حظة غير عندمووالمكان،

وم تتنوع مصادر التوثيق بتنوع موضوعات:التوثيقمصادر  بين تلكنالم�حظة،

والتحقيقات، والحاسوب، والفيديو، الصوتية، والتسجي�ت والمج�ت،المصادر الكتب

. أن تكون كلھا في متناول المتعلميالخ، وينبغ…ةوالمكتب

صاينبغي أن تتوج بنتائج على شكل تركيبات:التوثيقينتائج البحث  مكتوبة يمكنتوخ�

.البحثاستثمارھا في مواصلة

 إعادة ھيكلة الوضعية.4

المؤقتة يتم اختبارھا والنتائج ھي التي تحكم على الحلول أو التفسيرات(إن الفرضيات

.صدقھاصدقھا أو عدم 

ذلوالخطأ مسموح به %نه ليس إعادة المحاولة =ختبار فرضية أخرى أنه يتيح لناكعيبا،

= تصمد.الحلحتى نصل إلى  ويجب أن تتوفر المرونة الكافية للعدول عن الفرضية التي

.موفقة أنھا غيرحاHختبار، وتتـضأمام 
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:الفرضياتتقنيات تقييم-

:ھماتقيم الفرضيات بطريقتين

ا:الجماعيالنقاش ممTصغرة، يقTو مجموعTاتنقعية، الواويتم بمجابھة ا%فكار ضمن فوج

 النقTTاش مTTن شTTأنه الكTTشف عTTن الثغTTراتاواسTTتد==ته، ھTTذكTTل طTTرف فيھTTا بتقTTديم حجتTTه

 المقدمTTة وا%فكTTار المعروضTTة وقيمTTة المعلومTTات التTTي وا=سTTتد==تالموجTTودة فTTي الحجTTج

 يتTيحاالواقعية، كمTوھكذا يتم الفرز وتستبعد الحا=ت المغلوطة وغير.طرفيستند إليھا كل

.السابقةماتھمّالنقاش الكشف عن تصورات الت�ميذ للظاھرة ومدى استفادتھم من تعل

 إذاةحTTدوده، وخاصTT إلTTىلبTTالغرض، ويTTصي= يفTTإذا كTTان النقTTاش:التجريبي11ةا-ختب11ارات

.ضرورياكانت متغيرات المشكلة كبيرة فإن اللجوء إلى اHختبارات التجريبية يكون

 تبار الفرضيات التجريب كوسيلة =خ

ُي  أھمھTTا ھTTو الTTذي يTTستند إلTTى فرضTTية يجTTبنمختلفTTة، لكTTقTTدم العمTTل التجريبTTي بأشTTكال قTTد

 المتمثل في عزل المتغيرات في محاولTة لTربط متغيTرين المبدأ تخضع لنفسياختبارھا، وھ

أوإيجاد الع�قة السببية .والنتائج الع�قة بين ا%سبابيبينھما؛

مثل نTشاطات ا%عمTال التطبيقيTة يحتTاج إلTى تنظTيم البيئTة الفيزيائيTة إن التجريب في المخبر

:المادية والبيداغوجية من أجل

ھم- .بھابصدد القيام تمكين الت�ميذ من الحصول على الوسائل المناسبة للنشاطات التي

.التجريبيةتمكين الت�ميذ من إعداد التركيبات-

�ميذ في متناولھم وكذا التوثيق ومصادر وضع الوسائل اHضافية التي يطلبھا الت-

.المعلومات

.النتائجمالذاتية، لتقييتمكين الت�ميذ من أدوات وآليات المراقبة-

أو- .فرق البحث تھيئة شروط العمل الفوجي

تقديم التوجيھات ا_نية التي تساعد على فھم الTسؤال والمTشكلة المطروحTة والTدعم لتجTاوز

.ضةالمعتربعض الصعوبات 
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 ا-شكالية- عن طريق الوضعياتالتجريبيةتعليم العلومـ2
 في التدريسا8ستقرائيةالمقاربة.2-1

=.الدرس يعتقدون أن التفكير ينطلق مثل انط�ق)التجريبيةالعلوم(إن أساتذة الفيزياء" فھم

امللتلميذ با=يعطون  ، لة مTسبقاّشكريقية ُمTب المراھق الذي يأتي إلى درس الفيزياء بمعلومات

 المطلوب ليس ھو إكسابھم ثقافة علمية عن طريق التجريب بقدر ما ھو تغيير ھTذه الثقافTةو

"غاسTTTTتون باش�TTTTر"".التجريبيTTTTة =جتيTTTTاز الحTTTTواجز المتراكمTTTTة مTTTTن الحيTTTTاة المعيTTTTشية

(Gaston Bachelard) 

و ا=ستقTTصاءات المختلفTTة لTTدى شTTريحة واسTTعة مTTن الت�ميTTذ أنھTTم يجTTدون تTTدل التجTTارب

 ومTا ھTو سTائد ھTو تجريبTي،صعوبة كبيرة عندما يواجھون وضTعيات تتطلTب اتخTاذ مTسعى 

= يجدون التقييم المناسTب الTذي يتناسTب مTع التدريس،تغييب ھذا الجانب في  وحتى الت�ميذ

.ھذا المسعى

ية ھي المسؤولة فTي إن استخدام الطريقة أو المقاربة ا=ستقرائية في تدريس العلوم التجريب

 صTTعوبة فTTي فھTTم المTTادة العلميTTة إذ يجTTدون جTTزء ھTTام مTTن اHخفTTاق الحاصTTل لTTدى الت�ميTTذ،

.لھمالمدرسة

 نقد النموذج ا8ستقرائي: كيف يتم تقديم درس وفق ھذه الطريقة؟-1

ُي و رتكTTز عTTادة علTTى اقتTTراحتل الطريقTTة ا=سTTتقرائية التTTيّفTTضإن ھTTذا النمTTوذج يTTستخدم

ھذا ا=نتقال من الحقائق إلى القوانين.و القوانينالمفاھيمإلى توصل التي"نموذجية ربةتج"

و دقة الم�حظة وإجراء القياسات .يرتكز على صرامة ا%داء

وأو=، لدراسTة موضTوع مTا نTستقرأ التجربTةوشTيء، تقدم قبل كTلوا%ولى، التجربة ھي

في نحTTاول أن تTTتم بTTأعلى دقTTة ممكنTTة،  تحليTTل ھTTذهوجTTداول، فTTيعالقياسTTات، تجمTTھTTا تجTTرى

. تستخرج منھا القوانينالبيانات التيمالفيزيائية، ترسالنتائج تقودنا إلى تعيين بعض الثوابت

و بھTTذا  لكTTن بالنTTسبةو، رضTTاهل، وتنTTا يجTTد فيھTا ا%سTTتاذ مبتغTTاهدالTTشكل، قTTھTذه الخطTTوات،

.فللتلميذ سيجد صعوبة على مستوى توظيف ھذه المعار



������� 	
���
 ������ ����� ����� ���
 ������� �������� ������ 59

:التاليةان ھذا النموذج مھيكل على الخطوات

 تقديم تجربة

 تحليل التجربة

و قوانين  الوصول إلى نتائج على شكل مفاھيم

: ما الھدف من ھذه الطريقة؟.2

أن- كل يجب . سريع، بدون مناقشةواضح، شيء يكون

''النمذجة''بـ لى القيامإ إلي تعليم النموذج وليس تھدف-

:كيف ھو موقف التلميذ أمام ھذا العرض؟.3

و عرضھا بشكلعالمتفرج، يتابانه في وضع  ا=ستد==ت التي يجتھد ا%ستاذ في تقديمھا

أوة، خاليمنظم ومتماسك ت.التعثر من المحاو=ت الخاطئة ، لهّبنى من دون تدخُوھذه ا%فكار

. عنهابعيد

ُيإن كTبعد كTل حTا=ت الTشكا=ستقراء ھنا  شTيء يجTب أن يبTدوا واضTحا فTي أذھTانل،

فكأن الھدف ھو تحسيس الت�ميذ أنھم في مجال الحقTائق اليقينيTة.شبه كامل بسيط، الت�ميذ،

= يساورھا الشك .التي

 وعلTTى التلميTTذ أن يTTساير إن التعلTTيم ھنTTا مبTTرمج،.وبنTTاء المفھTTوم يجTTب أن يكTTون سTTريعا

وكTTأن ھTTذا النTTوع مTTن التجTTارب جعTTل ل�لتTTصاق.تطTTورات التجربTTة التTTي تعTTرض أمامTTه

.فيبدوا مصطنع وفيه تكلف، غير مرتبط بالواقع بالنموذج،

TTي تتTTة، التTTذه التجربTTسعسمّھTTة، تTTيمىبالنموذجيTTنف لتعلTTوذج، وبTTرضسالنمTTت تعTTالوق 

وتبسط إلى قدر يجعلھا تقتTرب مTن لھذا تختزل.قياساتن الت�ميذ من إجراءّوتمك الحقائق،

و تلتصق  حتالنموذج عنTدماو إن ابتعTدت عTن الظTواھر الواقعيTة للحيTاة، ومثTال ذلTكىبه،

.تقدم التجارب في شكل تركيبات جاھزة خالية من كل التعقيدات
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و آليTة بنTاء التي يفكر بھTيتجاھل الكيفيةإن ھذا الخيار ا=ستقرائي  انTهالمعرفTةا الت�ميTذ

فھيرمي إلى نقل تصورات ا%ستاذ .= تستند إلي تصورات الت�ميذ بل تتجاھلھا تماماي،

 لتTTصورات التTTي يمتلكھTTا الت�ميTTذ قبTTلاإن كTTل البحTTوث فTTي ھTTذا المجTTال تؤكTTد علTTى ھTTذه

وھي معرفة ساذجة ،لكن شديدة المقاومة لھذا الشكل من العمل.الوصول إلي دروس الفيزياء

.التجريبي

 اذا نضع في أذھان الت9ميذ؟م.4

يقبTTل بTTه، ويمTTارس مTTن اه،ّيتبنTT فTTي أحTTسن ا%حTTوال يكتTTسب التلميTTذ النمTTوذج المعTTروض،

لكTTن يحTTتفظ بتTTصوراته ا%وليTTة عنTTدما يتعامTTل مTTع. خ�لTTه كثيTTر مTTن النTTشاطات التجريبيTTة

رھا دراسTTة ويترسTTخ فTTي ذھنTTه اعتقTTاد خطيTTر بTTأن الفيزيTTاء لTTيس بمقTTدو.الوضTTعيات الحقيقيTTة

.وتحليل ھذه الوضعيات

؟.5 أ: مـــاذا حدث أنيالتجريTب، الTذ وكTذا دور مفعولھTا،لغيُإن التجربة  مTن المفTروض

 تعتبر نشاطا علميTا حقيقيTا ھذه المشك�تإن.يجعل التلميذ يبني معرفة جديدة وحل مشك�ت

= تطرح من تلقاء =إ:"’’غاستون باش�ر’’ وكما يقول نفسھا،و لكنھا ذا لم يكن ھناك تساؤل

=تكون ھناك معرفة علمية = شيء بديھي من تلقاء نفسه، ".يبنى كل شيء يعطى، شيء،

= تTدفع التلميTذ لبنTاء معرفتTه ل أوّ فھTو يتمثTبنفTسه،ومن ھنا نجد أن المقاربة ا=سTتقرائية

إذيستوعب المسعى العلمي الTذي يقتTرح عليTه كTإجراء يTااصTطناعي، راه نTوع مTن لTم يكTن

.التحايل عليه

؟.6  كيف ينظر التلميذ الى ھذا النوع من التدريس

، غير مفيد، خاصة خارج المدرسة- . يجده تعليما تقليديا

نذلTك، فيفقTدو يكTون اھتمTام الت�ميTذ غيTراالدراسTية، بينمT ا%سئلة التي تطTرح تخTص المTادة-

وقالحافز . تصل إلى حالة اHحباطدللمعرفة،

؟.7  ما ھي عيوب ھذه المقاربة

فھ= يبني المشكلة التي) التلميذ( المتعلم-  ليست له،يأمامه،
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ُ لم تستدعابھا، %نھيحتفظ)ة التي غالبا ما تكون خاطئ( إن التصورات ا%ولية للت�ميذ-

 من أجل مقاربة حقيقية تبني المعرفة العلمية.2-2

 المبادىء.1

ه لھذا المسعى ا=سTتقرائي نريTد منTه تطTوير مTسعى تعليمTي قريTب مTنّوجإن ا=نتقاد الُم

د فرضياتّبل تتدخل لتأكد أو تفنه التجربة ليس =كتشاف القوانين،يفنالعلمي، تكوالمسعى

= يكTTون اسTTتقرائيا، بTTل.مقدمTTة أو= -hypothetico(’’اسTTتنتاجي-افتراضTTي’’وا=سTTتد=ل ھنTTا

deductive(

:معايير على ث9ثة تستند ھذه المقاربة

= يخلTوا التلميTذ مTن:للت9ميذضرورة ا&خذ بعين ا8عتبار التصورات ا&ولية.1 قبTل الTتعلم

أوالتصورات  ما.السابقة المفاھيم ا%ولية  فھو يمتلك تمثي�ت فكرية أو نماذج تفسيرية غالبا

= يTTتم إ= عTTن طريTTق ھTTذا النظTTام مTTنالإن.تكTTون خاطئTTة أو ناقTTصة  التTTصورات أو تحليTTل

و حده القادر على فTك وعبTر تطTور. رمTوز المعلومTة التTي يتعاطاھTاّالتمثي�ت،و ھذا النظام

و  و نموھايالبناء، وبالتالھذا النظام تحدث إعادة التشكيل . مراجعة المعارف

 مراجعة دور التجربة.2

 الموضTوعية إلTىإن التعلم يعني تغيTر وتطTور ھTذه التTصورات إلTى نظTام يكTون أقTرب

سT.التجربة سيتحقق تدريجيا عبريالعلمية، الذ عوض بمTاتوبالتTالي فTان التجربTة النموذجيTة

ب. يسمى المراقبة التجريبية ص�حية عديا منَوھي وسيلة تسمح للتلميذ من أن يتحقق بنفسه

.تصوراته

و.3 :الحقائق التمييز بين النموذج

Tى تقTائقإن الخيار ا=ستقرائي يعمل علTة الحقTن م�حظTرب مTات بقTساوئ.ديم النظريTوم

= يميTTز بTTين الحقTTائق والنمTTوذج الTTذي لTTم يTTساھم   فتنحTTصر.فيTTهھTTذا اHجTTراء ھTTو أن التلميTTذ

ح و استد=له العلمي الذي يبقى متوقف عند وطريقة تفكيره الحTسابات دود إجTراء القياسTات

.القوانيناستخدامو
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وّ عليه إن يفرحقيقي، تعلم عي بناءّيديالمسعى، الذأما أخTذوالحقيقTة،ق بين النموذج

 يجب أن ينطلق من وضعيات حقيقية،وضعيات تجريبية فالعمل على تحليلالمطلوبالحذر 

 إھمال ا=حتكاك عند ا=نز=ق، المادية، فكرة النقطة كاستخدام(تبسيطات،بدون من الواقع،

قيمTTة الجاذبيTTة،°30مثTTل الزوايTTا الTTشھيرة مTTة،الوشTTيعة بTTدون مقاو المTTسارات المTTستقيمة،

عنوعليه.)الخ...10المساوية لـ  الت�ميTذى نقاش مطول بTين الميكانيك، يجر دراسةدمث�،

و=عند تحليل الوضعية المأخوذة من   نقحم النموذج الخاص بشعاع القوة ومTا يلزمTه الواقع،

فيصير النموذج أداة تTسمح بمعالجTة ھTذه.لكذ إلي أنه بحاجةس التلميذّمن قوانين إ= إذا أح

Tرفاالمسائل، وأمTن طTتخدامه مTر اسTد تبريTرر بعTعية فيتقTذه الوضTضروري لھTسيط الTالتب 

. الت�ميذ للوصول إلي حل مرضي للمسألة

 ا-شكالية كأداة تعليمية م9ئمة-الوضعية.2

تمستنـتاجيا=–من أجل استبدال المسعى ا=ستقرائي باHجراء ا=فتراضي  تطوير إطارّ،

 البحTTث عTTن إلTTى تھTTدفيالوضTTعيات، التTT أو بيداغوجيTTة اHشTTكالية،-الوضTTعيةتعليمTTي ھTTي

.المعلوماتو بناءھا وليس إلى توصيل على توظيف المعلوماتإشكالية القادرة-وضعية

 النموذج الذي ي9ئم الت9ميذ؟ھوـ ما

:الھدف:أو8

ُيع- %ن التلميذ بحاجة إلى بناء معارفTه بنفTسه. رض له أو ُيقترح عليه جعل التلميذ يھتم إلى ما

.

.التلميذ طرفمن) العائق( تجاوز الحاجز-

.بھاّا%خذ بعين ا=عتبار تصوراته أو التكفل:ثانيا

ُمحم�TT بتTTصورات علTTى شTTكل معرفTTة امبريقيTTة- ّ اHنتبTTاه إلTTى أن التلميTTذ يTTأتي إلTTى الTTدرس

إ.ُّمؤسسة . براز ھذه التصوراتو المطلوب ھو

؟ ُـ كيف يعد ا&ستاذ الوضعية
،)وھي تصورات الت�ميذ( يبدأ بتحديد الحاجز-
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ل التلميذ في مواجھة ھذه الحاجز تجعي، الت)نظرية أو عملية( يبجث عن وضعية مألوفة-

؟ ـ كيف يواجه التلميذ

و مTن بوضTع التلميTذ أمTام ظTاھنالجTاھزة، لكT= نبدأ بالتجربة- رة حقيقيTة مTستمدة مTن الواقTع

.اھتمامه يمكن أن تثيريمحيطه، والت

أ يمكن العمل- أويبالنشاط التوثيقي، ).فيديو(مسجلة ا=نط�ق من دراسة وثيقة مكتوبة

؟ ـ كيف يبني التلميذ معارفه العلمية

.الحقائق يبدأ التلميذ بتحليل المشكل المطروح ليتعرف على-

.الفيزيTاء عن إمكانية معالجتھا وحلھا انط�قا من أدواته المعرفية المكتسبة فTي يحاول البحث-

ب أ"النمذجة"وھذه المرحلة تدعى  وھي عملية يجب أن يقوم بھا.نموذج تصور أو اعتمادي،

.عليهالتلميذ بنفسه و= تفرض

.فرضيات ھذه النمذجة تؤدي إلى طرح-

أو* .تفندھا تؤكدھا أو الفرضية، عدم المصادقة على التجربة ھي وسيلة على المصادقة

؟-ما ھي الوضعية.3  ا-شكالية

 ):Phillipe MEIRIEU("فيليب مريو" حسب:البناء أسس-1

= يمكن تحقيقھا إ= من خ�ل اجتياز حــــاجز.بمھمــةقترح على الت�ميذ القيامُي ھذه المھمة

ا يتفق مع أھداف المكTوoيمعين، والذ  وبفعTل جملTة مTن.تبليغھTالمعلومTات التTي يريTد ن، أي

.مTيّ يتمكن مTن إنجTاز مTشروعه التعلالحاجز حتى التلميذ نفسه يواجه ھذادالضغوطات، يج

الذي يرى أن ھذه الحواجز ضرورية للتمكين من الفكر العلمي فTي"باش�ر"ويتفق مع فكرة

.المادةتدريس ھذه 

:ا-شكالية-الوضعيةو ھذه مواصفات

فبعTTدما يTTتم..حTTاجز البيTTداغوجي الTTذي تھTTدف إليTTه الوضTTعية ھTTو دومTTا تجTTاوز الھTTدف-1

و يتحد  .تناسبه أو تختار الوضعية التيىتماما، تبنالتعرف عليه
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غي الدراسة تبنى حول وضعية-2  تتTيحينظريTة، والتT سواء تجريبيTة أو طة،ّبسُمرحقيقية،

.المطروحة باHجابة المنتظرة لھذه اHشكالية،بالم�حظةؤفرضيات، التنبللتلميذ من تقديم

و فرضياته قبل الشروع في أي إلى التلميذ أمام التجربة يدعى–3 .نTشاط التعبير عن رأيه

.ا%وليةوبھذا يكون مجبرا من خ�ل توضيح أفكاره على اHفصاح عن تصوراته

 قدراتTTه مTTن أجTTلروتTTستنفالحاجTTة، فيTTهكلديTTه، تحTTر الحيTTرة تثيTTر اHشTTكالية-الوضTTعية–4

يتاحلھا، فيقبلھ .لنفسهكھاّلمو

و أدوات–5 اHشTTكالية عTTن-تتميTTز الوضTTعية وھكTTذا.الحTTل= يعلTTم التلميTTذ مTTسبقا إجTTراءات

ن حاجة التلميTذ لحTل اHشTكالية ھTي التTي تقTوده%.الت�ميذاد عرضھا علىـالمشك�ت المعت

.الحل البحث وتطوير أدوات إلى

و الحقTائق المتناولTة إبراز مقدار البعد بTين تTصوراتإلىغة الفرضيات ترمي إن صيا–6 ه

ينبغي الت�ميذ الذيا=جتماعية بين-المعرفية أو ا%زمةفھي تثير ما يسمى با%زمة المعرفية

.أفضل نحو التصورات علىتسييرھا ومعالجتھا في إطار علمي بناء لترقية ھذه 

:ليةا-شكا-الوضعيةمواصفات.2

ب :منھايجب أن تتحقق بعض الشروط" ا-شكالية-الوضعية"حتى تتصف الوضعية

من أن يكون التلميذ-  اسTتثمار مجTرد إعTادةو إ= سTوف تكTون حلھTا، البداية، %دواتذفاقدا،

.سابقاللحل المعروف لديه

و- و يحركھTTا عنTTددُّمحكمTTا، يجنTT إذا كTTان الحTTاجز قويTTا و التTTصورات لميTTذ، الت المعTTارف

واويضعھ و بنTاء أو منھTا، ا%قTل فTي جTزءىمراجعTة، علT محTل تTساؤل  ليTستعد لمواجھتھTا

.جديدةإعادة بناء تصورات

.للعزائم للحل غير مثبطلالتجاوز، قاب أن يبدوا الحاجز ممكن-

:للتلميذاHشكالية يجب أن تكون بالنسبة-ومنه فان الوضعية

و=نھاأراھتمامه، يشعرمعنى، تثي ذات-  يTشعر أنTه مطلTوب بتطبيTق ا%وامTر لTيس تعنيTه،

.إ=
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تللتجاوز،لمحدد، قاب مرتبطة بحاجز- أوه تبرز تمثي� .تصوراته الذھنية

و= تولد لديه- .أستاذھم يجيبون فقط عن أسئلة تساؤ=ت،

و نماذجTه التفTس- و التأمل تجعله يعيد النظTر فTي تTصوراته يرية تخلق لديه حا=ت ا=نقطاع

.مغلوطةا%ولى إذا كانت غير م�ئمة أو 

قTدر ا=مكTان حتTى تفTتح مجTا= واسTعا) غير صريحة( أن تكون الوضعية ذات بنية مركبة-

و استراتيجيات مختلفة يمكن  .اعتمادھاHجابات متنوعة مقبولة

ن قاعدة مفھوم،( تنتھي إلى معارف عامة- ). قانون

 صياغة المشكلة.3

 حالTTة ا%زمTTةرلTTديھم، وتثيTTمTTشكلة بحيTTث تTTصطدم بتTTصورات الت�ميTTذ الغالبTTة تTTصاغ ال

: ويقترح.للدافعيةالمعرفية التي ھي المحرك ا%ساسي

 ومحيرة، صياغة مثيرة-

 اھتمامھم، تقديم فكرة أو نص الذي يثير-

 وھلة، عرض نتيجة تجربة تبدوا غير منطقية %ول-

،الحل تقديم مشكلة تبدوا مستحيلة-

 الت�ميذ، نموذج للتفسير يتناقض مع نماذج-

في-  الظاھر، عرض عنصرين متناقضين

.إليھا الت�ميذ وضع خدعة عادة ما ينـزلق-

؟–كيف تبنى الوضعية.4  ا-شكالية

 إن المTادة الدراسTية تتTضمن:للمTادة حصر الھدف المعرفTي للنTشاط حTسب ا%نويTة الTصلبة-

ر عTTTن ا=نقطاعTTTات تعبTTTيالمعرفTTTي، والتTTTبتTTTاريخ ھTTTذا المجTTTالةشTTTائكة، مرتبطTTTمTTTشك�ت

.التعجب البحث عن المفارقات والحقائق التي تثير ا=بستيمولوجية ويقودنا

و الوثTTائق عTTن ا%سTTئلة الجوھريTTة التTTي تمكننTTا مTTن بلTTورة وضTTعيات-  البحTTث فTTي المراجTTع

 إشكالية حولھا
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.�ميذالت الكشف عن التصورات المھيمنة عند أغلبية-

في=- .التحدي بشكل مثير في لھجة من طرح ا%سئلة نتردد

.مارأيك؟ كيف نفسر ذلك ؟، الخ( يطرح السؤال بشكل مفتوح- (.... 

و تزويTTد-  وتTTسمح ببنTTاء الوضTTعية بالمعلومTTات البحTTث عTTن الوثTTائق التTTي بإمكانھTTا تغذيTTة

ھذ اختيار الشكل المناسبوالوجيھة، التمثي�ت .التوثيقا=ستخدام
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 نماذج تطبيقية في العلوم الطبيعية:الثـالثالفصـل
؟–ـ كيف نقــود وضعــية1  إشكالــية

= علTى نTشاطهدالتلميذ، ا=عتمTاھو دوما تنشيط دور:المبدأ-  يكTون فTي وضTعية الTذاتي،

.المھمة تفضيل ا=ستق�لية في أداء المتلقي،

الحTل، من الوقت للقيام بتدخ�ت فردية مفيدة توجه سير البحث نحTو ا%ستاذ متسعا سيجد-

وامقدم .المعلومات الرأي

:مراحل من أربعة نموذج*

العـــــــــــرض
)ا/شكالية-تقديم الوضعية(

غـةالصيـــــــــا  
)التفكير المجابھة(

 المصـــــــادقـــة
)اختبار الفرضيات(

و التعزيـــــز التقـــنين
و التقويم( و التعميم )التركيب
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ّأسئلة موجھة النشاطات المرحلة

: 4شكالية-تقديم الوضعية• العرض

 ظاھرة/تجربة

 طرح ا4شكالية•

ع� ل===ى الت@مي===ذ م===ن م===اذا أقت===رح

 الحاجز؟/وضعية لتحقيق الھدف

؟ما ھي التعليمات التي تقدم لھم�

 صياغة الفرضيات• الصياغة

و عرض الفرضيات•  فرز

 كيف يعرض المنتوج؟�

ُھل يقرأ؟�

ُھل يعرض؟�

 مرحلة المناقشة• المصادقة

 اTختبار التجريبي•

 حوصلة النتائج•

 كيف تكون المناقشة؟�

 بة؟التجر/ما طبيعة اTختبار�

 يقوم بھا اXستاذ؟الت@ميذ؟�

 يساھم فيھا الت@ميذ؟�

 عمل اXفواج؟أي شكل؟�

 دور اXستاذ؟

و التقن=============ين

 التعزيز

 ا4جابة/تقديم الحل•

و تف=====سير• دع=====م نظ=====ري

 اXستاذ

 تعميم النتائج•

اقت===راح وض===عيات جدي===دة•

أو(للتقويم عملية أو نظري=ة

)تمارين

 م==ا ھ==ي المعرف==ة ھ==ذه المع==ارف�

 المبنية؟

مج�  ال ص@حية ھذه المعرفة؟ما

أو(م===ا ھ===ي الن===شاطات� نظري===ة

؟لتوظيف)عملية
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و الكفاءات العملية المستھدفة  القدرات
 أھداف المرحلة نشاط اXستاذ نشاط الت@ميذ

 يعبرون عن مشكلة•
 أحسوا بھا

 يناقشون حول حدود•
و خصائص المشكلة

 يصوغون جماعيا•
 المشكلة

تس• اعد التلمي=ذ يخلق ظرفا أو وضعية
و طرحھاا4حساسعلى   بالمشكلة

يبح=ث ع=ن رواب=ط ب=ين اXھ=داف الت==ي•
و  يري====د تحقيقھ====ا م====ن خ====@ل المق====رر
اXھ===داف الت===ي وض===عھا الت@مي===ذ لح===ل 

 المشكلة 
يقت==رح أحيان==ا م==شكلة إذا ل==م يتوص==ل•

)المشكلة المبنية(الت@ميذ إلى ذاك

 إثارة الحوافز الداخلية*
 للتلميذ

 بالمشكلةتحسيس التلميذ•
و صياغتھا•  التعبير عن المشكلة

العرض
)طرح اTشكالية(

يت===أملون الم===شكلة ويفك===رون•
و خصائصھا .في عناصرھا

و• يعب========رون ع========ن رأيھ========م
 يتبادلون اoراء مع زم@ئھم 

و• و ي======ستدلون يست======شيرون
 ...يتحاورون

أو• ي============صوغون فرض============ية
 يقترحون جوابا أو ح@ للمشكلة 

يتخلون عن فرضية أو جواب•
.المناقشةإذا ما تبين لھم ذلك من 

ي==صغي إل==ى اXجوب==ة الت==ي يقترحھ==ا•
 الت@ميذ لحل المشكلة 

و• ي=====ساعد عل=====ى تحدي=====د الفرض=====ية
تسجيلھا عدم اTس=تھزاء م=ن(صياغتھا 
) اTھتمام بھاءالبسيطة، إبدااXجوبة 

ي===ساعد عل===ى تط===وير النق===اش ح===ول•
 الفرضيات وعلى تكوين مجموعات 

و التأمل تقوية القدرة على•  التفكير
و اش=تقاق• تنمية القدرة عل=ى التجري=د

و المفاھيم  و المبادىء  الع@قات
تنمي==ة الق==درة عل==ى تحدي==د المتغي==رات•

و الربط بينھا   لموضوع معين

الصيـاغة
ص==============================ياغة(

)الفرضيات

و أدوات• يتخيل=======ون وس=======ائل
و يفكرون فيھا   للعمل

يبحث=====ون ع=====ن ھ=====ذه اXدوات•
 ويفكرون فيھا 

 ع==ن ھ==ذه اXدوات أو يبحث==ون•
و يصنعونھا  يبتكرونھا

و• يرس====مون ت====صميما للعم====ل
و  و خط====وات البح====ث ع====ن ش====كل

 مراحل سيقطعونھا 
و• ي============ساعدون زم@ئھ============م

.يستشيرونھم

و الوس=======ائل الت=======ي• ي=======وفر اXدوات
ت==ساعد عل==ى انج==از التج==ارب أو يوج===ه 

و مصادر  ...معينةإلى قراءات
و ين==دمج• ي@ح=ظ كي==ف يعم==ل الت@مي==ذ

م كعنصر مشارك على قدم المساواة معھ
 معھم

يع====ضد المجموع====ات الت====ي وج====دت•
 صعوبات في أعمالھا 

و استف=====سارات• ي=====ستجيب لطلب=====ات
 صادرة عن الت@ميذ 

و الخ@صات التي• يصغي إلى النتائج
 توصل اليھا الت@ميذ

و البح==ث ع==ن• اكت==ساب ع==ادة التجري==ب
 اXدلة

و المراجع=ة• اكتساب روح النق=د ال=ذاتي
...ل~فكارئمة الدا

التدرب على انج=از التج=ارب م=ن خ=@ل•
و استعمال اXدوات   ابتكار

و م=ا• امت@ك القدرة على م=ا ھ=و نظ=ري
 ھو تطبيقي 

المصادقـة
 اختبار(

)اتضيرالف

و يبحث=ون• ينظمون المعطي=ات
 عن الع@قات بينھا 

و خ@ص==ات• ي==صوغون نت==ائج
و نھائيةو  أجوبة عامة
ھ==م يحكم==ون عل==ى نت==ائج عمل•
 يقارنونھا بأعمال أخرىو
و• يف====سرون يعمم====ون النت====ائج

 بھا معطيات أخرى

يب==دي م@حظ==ات ت==دفع الت@مي==ذ إل==ى•
و اعادة التجربة  و التعديل  المراجعة

ي=======ساعد عل=======ى التواص=======ل ب=======ين•
 المجموعات التي تعمل 

يق===يم النت===ائج عل===ى ض===وء اXھ===داف•
 التي رسمھا للدرس 

يتخ==ذ ق==رارا بت==صحيح أو تع==ديل-•
و اTنتق===ال إل===ى درس آخ===ر بن===اء عل===ىأ

 مدى تحقق أھدافه

كت===ساب الق===درة عل===ى النق===د ال===ذاتيا•
و الحكم الموضوعيو  الجماعي
اكتساب الق=درة عل=ى تنظ=يم معطي=ات•

و استنتاج خ@ص=ات  و الربط بينھا معينة
و نتائج

اب الق===درة عل===ى التعبي===ر ع===ن الكت===س•
و و الدفاع عنه معطى  تبليغه

و اكت=====ساب الق=====درة عل=====ى•  التعم=====يم
 التحويل من مجال إلى آخر

 التقـنـــين
و( التركي======================ب

)التقويم
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 نماذج تطبيقية في العلوم الطبيعية
 التنفس:الموضوع

:بعض التصورات ا&ولية التي تم جمعھا حول موضوع التنفس•

 التنفس ھو امتصاص ا%كسجين لطرح غاز الفحم-1

فقالتنفس عند يحدث–2 و الحيوان ط اHنسان

3-= ب النبات ا%خضر  يقوم بالتركيب الضوئيليتنفس،

 التنفس يعمل على تصفية الدم–4

:مرحلة العرض

:ا-شكالية-تقديم الوضعية•

 فTTي ھTTذه المرحلTTة الTTسياق الطبيعTTي لطTTرحىتTTستدع ا=نط�TTقلتنظTTيم وضTTعية 

الهاHشكالية، وعلي غابTات يمكTن ا=سTتناد إلTى ظTاھرة طبيعيTة مثTل تفTادي النTوم فTي

أ  بTTالمخبر تحTTت أصTTيص إلTTى وضTTعية عفويTTة طارئTTة كتحTTضير النبTTات فTTيولTTي�،

.ا%ولىشروط معينة =ستغ�له في الوضعية

 ا-شكاليةطرح�

و  النبTTات ا%خTTضر بقدرتTTه علTTىزالزفيTTر، ويتميTTيتجلTTى التTTنفس بمظTTاھر الTTشھيق

فھالتركيب الضوئي وھ التنفس حادثةل،  الخارجية؟ ينتھي عند المظاھرلعامة،

و آخTTر فTTي الظ�TTم: الوض11عية ا&ول11ى* ك، اسTTتھ�نبTTات أخTTضر معTTرض للTTضوء

.الحالتينا%كسجين في

"ما مصير ا%كسجين الموجود في الوسط فب الحالتين؟":السؤال-

 مرحلة الصياغة

 أنھTTا تمثTTTلى، علTTكتابيTTا يTTسمح لھTTم بTTالتعبير عTTن توقعTTاتھم أو بتحريرھTTTا 

 المطروحةشكاليةاHفرضياتھم المؤقتة لحل

>> النبات ا%ول ا%كسجين %نه يقوم بالتركيب الضوئيص= يمتربما<< 
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عن<  .الضوءربما يمتص النبات الثاني ا%كسجين %نه محجوب

>يحدث امتصاص ل^كسجين بالمرة في النبات ا%خضر=< 

 نTTستبدل النبTTات ا%خTTضر بTTدرنات مTTن البطاطTTا وفTTي وجTTود:الوض11عية الثاني11ة•

.لضوءا

؟":السؤال� "ھل يحدث امتصاص ل^كسجين في ھذه الحالة

:الفرضياتصياغة�

= يحدث امتصاص ل^كسجين %ن الدرنة ليست كائنا حيا<- > قد

> يحدث امتصاص %ن الدرنة ليست نباتا أخضرقد<-

نTTستبدل النبTTات ا%خTTضر بTTدرنات مTTن البطاطTTا وفTTي وجTTود:الثالث11ةالوض11عية*

.الضوء

؟": ؤال الس- "ھل يحدث امتصاص ل^كسجين في ھذه الحالة

:الفرضيات-

>حيا= يحدث امتصاص ل^كسجين %ن الدرنة ليست كائناقد<-

>= يحدث امتصاص ل^كسجين %ن الدرنة ليست نباتا أخضرقد<-

.طازجةإذا استبدلنا ھذه المرة النبات ا%خضر بقطعة لحم:الثالثةالوضعية*

"ماذا يحصل؟":الالسؤ-

>= يحدث شيء بالمرة<:الفرضيات

تمإن:م9حظة° = تمثل سوى صTورة تقديريTة لمTا يمكTن إدراجھا الفرضيات التي

TTه، ويبقTTوىجمع و شTTكلھا  مرھونTTا بواقTTع القTTسم الTTذي تجTTري فيTTه صTTيغتھا عTTددھا

 النشاطات
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:المصــــادقة
:التجريبيالتحقق�

زجاجيTTة، التركيTTب التجريبTTي ممثلTTة فTTي أربعTTة دوارق تجمTTع عناصTTر:الوس11ائل°

 أحTTواض طTTازج، لحTTمعالبطاطTTا، قطTT درنTTات أخTTضر، مزروعTTان بنبTTاتنأصيTTصا

 ويكTونU ملتويTة يTشكل الحTرف بنھايTة رفيع لTهبس، أنبوكلسالصغيرة بھا رائق

طي أسود،رملون، سدادات، ستا سائل مدرجا، .للقياسرمسا

ال°.ا&خ11رى  كTTلزأربعTTة، تنجTTتجريبTTي فTTي شTTكل مجموعTTات مTTن يجTTرى التحقTTق

 مجموعة وضعية مخالفة للمجموعة

)حرارة المخبر(تجرى التجربة في حرارة عادية:التجربةشروط°

 التركيTTب التجريبTTي بحيTTث يوضTTع فTTي إنجTTاز تعطTTى خطTTوات:العمTTلتعليمTTات°

الكلTس حوض صغير به رائTقهالكائن، وبجوارالدورق الكائن الحي أو العضو من

 الملتTTوي ذو ا%نبTTوب الرقيTTق بھTTا فتحTTة يخTTرج منھTTا بTTسدادة الTTدورقد، يTTسالTTشفاف

 مدرجة لتسھيل القراءة وتكون ا%نبوبةملون،الشعبتين الموضوع بھما سائل

"�#��1
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عن• )1الشكل(.الضوءينجز نفس التركيب التجريبي بتغطيته بحجاب أسود

)2الشكل(.النباتينجز تركيب ثالث بوضع درنات البطاطا مكان•

)3الشكل(.لحمينجز تركيب رابع باستعمال قطعة•

"�#��3

"�#��2
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:الم9حظات�

. تعكر رائق الكلس في جميع التجارب 

ارتفTTاع مTTستوي الTTسائل الملTTون فTTي ا%نبTTوب فTTي قTTسمه النTTازل المTTوالي للTTدورق 

.وانخفاضه في الفرع الصاعد

�����	
� ��� �	��
 يذكر ببعض المعلومات التي قد تكون موجودة عند الت�ميذ،{:ا%ستاذتوضيحات•

علTى رائTق الكلTس الTذي يكTون بحالTة) ثاني أكTسيد الفحTم( الفحم تأثير غاز لتوضيح

 عنTد تفاعلTه مTع غTاز الفحTم مTشك� فحمTات الكالTسيوم التTيرشTفاف، ويتعكTمحلول 

.تترسب

كما يشير إلى أثر التغير فTي الTضغط الحاصTل نتيجTة امتTصاص الغTاز مTن وسTط مTا

وحTTدوث التغيTTر فTTي سTTوية الTTسائل الملTTون بTTين فرعTTي ا%نبTTوب لتعTTويض الTTنقص فTTي 

}.الضغط

 مقارنة الفرضيات بالنتائج*

 تجابه نتائج التحقيق التجريبي بالفرضيات المقترحة
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و التقويم  مرحلة التقنين

و التعميمت  قديم تفسير ا&ستاذ

و المحجTوب:الم�حظاتتفسير نتائج  عنTه، النبات ا%خTضر المعTرض للTضوء

امتTصت غTاز ا%كTسجين وطرحTت) عضلة( البطاطاو قطعة اللحم الطازجةةودرن

.غاز الفحم وھي مظاھر التنفس المعروفة

و ا%نسجة والكائنات الحيوان� يTة والنباتيTة يمكن بسرد نماذج أخرى من ا%عضاء

= يرتبط بشروط   و= ع�قة له بالتركيب الضوئي معينة،تعميم مفھوم التنفس الذي

.الھوائي ويحتاج فقط إلى الوسط ا%خضر،عند النبات
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 الميــــز:الموضوع
 تقديم الوضعية اHشكالية:العرضمرحلة*

 من كتلة الغذاء إلى الدم فالجسم السائل مرور مكونات السوائل المغذية:ا8نط9ق وضعية-

:ا-شكالية طرح-

ماھي ا_ليات التي تسمح بحركة مكونTات سTائل مغTذي عبTر جTدر ا%معTاء للنفTاذ:" السؤال-

رغإلى الدورة  " كبر جزيئاتھا؟مالدموية،

، يوضTع فTي)1( مTن الطTرفينطحليTب، مربTوأنبوب من الب�ستيك بTه:ا&ولىالوضعية*

(2(به حليب حوض )الشكل).

؟ما":السؤال  "مصير الحليب الموجود في ا%نبوب

:تقديم الفرضيات*

>>)2(إلى الوسط)1(ربما يتحرك الحليب من الوسط<<-

>>)1(إلى الوسط)2(ربما يتحرك الحليب من الوسط<<-

= تحدث أي حركة للحليب<<- .ربما

تيكي ل^نبTوب بغTشاء نفTوذ مTع المحافظTة نستبدل الغTشاء الب�سT:الثانيةالوضعية*

.التركيب بنفس)2(،)1(على الوسطين 

؟<<: السؤال- "ھل تحدث أي حركة لمكونات الوسطين

:تجمع الفرضيات المختلفة والتي تحمل اHحتما=ت الث�ثة: تقديم الفرضيات*

من<<- >>)2(إلى)1(الحرحة

من<<- >>)2(إلى)1(الحرحة

>> حركة =توجد<<-

 بTTدل الحليTTب مTTع تTTرك2وضTTع المTTاء العTTادي فTTي الوسTTط رقTTم:الثالث11ةالوض11عية*

 الغشاء النفوذ

:الفرضياتتجمع*
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>> المكونات محدودة لبعضتحدث حركة جزئية<<-

و جمع الفرضيات المتعلقة:م9حظة° .بھا يمكن التفكير في وضعيات أخرى

.دوينھاتيتم اHحتفاظ بفرضيات الت�ميذ بعد

:المصــادقة•

ينجز التركيب التجريبTي الموضTح أدنTاه مTن طTرف الت�ميTذ:التجريبيالتحقق 

للTربط،طنفوذة، خيTو بعد توزيع الوسائل المتمثلة في أغشية المجموعات،اثر عمل 

الوسTTائط، =سTTتبدال سTTوائل رقيقTTةبمقطTTر، أنابيTT مTTاء زجاجيTTة، حليTTب،ضأحTTوا

.حليبال الضرورية لمكوناتفالكواش
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من* :الت9ميذالمطلوب

؟   ماھي المكونات المتبقية في نھاية التجربة

و ا%نبوبة؟   كيف تتأكد من من مكونات كل من الحوض

؟السوائل الموجودةما ھي نتيجة التجربة إذا لم تتغير   في الحوض

؟   ھل تستمر حركة المكونات أم تتوقف

ربTTة تجمTTع م�حظTTات المجموعTTات بعTTد فتTTرة كافيTTة مTTن التج:الم9حظ11اتجم11ع•

.الث�ثةواجاباتھم عن ا%سئلة2و1المختلفة حول مصير المكونات الوسط

:التقنينمرحلة•

 حTTرك المحاليTل عبTر ا%وسTTاط النفTوذة تتعلTTق:ا%سTتاذالTدعم النظTري مTTن طTرف 

ھو الظTاھرة الفيزيائيTة التTي" الميــز"رالغشاء، ويعتببالتركيز الموجود بين طرفي

تمTت: تTسجيل الم�حظTة العامTة وتقTديم التفTسير المناسTب لھTا.ف ھTذه الحركTةتص

 الموجود به الماء المقطر وفق ظاھرة الميز2الى الوسط1حركة الحليب من الوسط 

وا%قل،من التركيز ا%على إلى التركيز الTشوارد والمواد المتنقلة ھي سكر الحليب
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حركTة عنTد تTساوي التركيTز بTين طرفTيال وتتوقTف.البTروتين ينتقTلمالمعدنية، ول

.الحوض ومن الضروري تجديد ماء.الغشاء

و تستبعد الخاطئة منھا:بالنتائجمقرنة الفرضيات   بحتفظ بالفرضيات الصحيحة

 الوزن الجزيئي المTنخفض تنتقTل عبTر المنحلة ذاتيمكن القول أن المواد:التعميم 

ا،لTTى تركيTTزا إلTTى الوسTTط ا%قTTل تركيTTزعا%غTTشية النفTTوذة بالميـTTـز مTTن الوسTTط ا%

.التركيزينوتتوقف عند تساوي

:م@حظــــــة منھجيــــــة
 إن الوضعية اTبتدائية ھي التي تطرح فيھا ا4شكالية الرئيسية-
 ھذه الوضعية ف=ي وض=عيات مرحلي=ة بإش=كاليات مرحلي=ة ،ك=ل إش=كالية تنجز-

و الوص==ول إل==ى نتيج==ة مرحلي==ة يمك==ن الم==صادقة عليھ==ا ب==التحقق التجريب==ي
، وھكذا حتى نصل إلى ا4جابة من ا4شكالية الجزئية كلھ=ا لن=صل إل=ى  مرحلية

.حل ا4شكالية الرئيسية
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 الخاتمـــة
 القيام بإجراء التكيفTات المناسTبة من الضروري عمل،إن سند التكوين ھذا اعتبرناه وثيقة

و مTTع البرمجTTة=سTTتغ�له يTTشكل م�ئTTم فTTي وحTTدات تكوينيTTة بمTTا يتوافTTق و أھTTداف التكTTوين

فيا .الميدانلشروط العملية

و المكTTTون و اHرشTTTادات الكفيلTTTة بإسTTTناد المتكTTTون ونقTTTدم فTTTي مTTTا يلTTTي بعTTTض الم�حظTTTات

:المقترحةبخصوص ا%فكار 

:البيداغوجيةحول•

ھي بيداغوجية تعتمد على قدرة ا%سTتاذ علTى تحTسس الوضTعيات التTي بامكانھTا 

و تستثمر قدرات الت�  ميذ من جھة أخرىتحقيق أھداف المنھاج من جھة

 ضرورة التكفل بالتصورات ا%ولية للت�ميذ 

و يفيTTدنا فTTي الكTTشف عTTن مTTاهبTTه، %نTT إن الخطTTأ مTTسموح   جTTزء محTTرك للTTتعلم

 يسمى بالتصورات الخاطئة لديھم ليسھل تجاوزھا

العمTTل بمجموعTTات مTTصغرة حTTسب تTTوفر الوسTTائل( تعتمTTد علTTى النTTشاط الفTTوجي 

.ا%خرى أو الحصصةالتطبيقيفي حصص ا%عمال) التعليمية

لتكTTون محTTيط ...)خ، الTTة، الورشTTم، القTTسالمخبTTر( تTTسخر فيھTTا البيئTTة التعليميTTة 

يم فضاء القسم على نحو يسھل عملية ا=تصال بينم، وتنظياستكشاف بإدارة ا%ست

و تبادل المعلومات .الت�ميذ كإجراء المناقشة

.التلميذ أو يمكن استغ�ل العمل التجريبي من طرف ا%ستاذ 

.يمكن استغ�ل التوثيق العلمي كوسيلة عمل مرافقة أو مكملة للعمل التجريبي 

إن اHجTTراءات المقترحTTة علTTى شTTكل مراحTTل منھجيTTة ليTTست شTTرط أن تTTتم بTTشكل 

ىالطريقTة، علTT بTل تمثTل نمطTTا مTن اسTتد=ل عTام توصTTف بTه ھTذه كقالTب،خطTي أو 

أو فقد يتطلب اختبTا.بمرونةا%ستاذ أن يكيفھا ر فرضTية بعTد أخTرى بTشكل متسلTسل

 لتكTون مرحلTة متTوازي،على العكس من ذلك يتابع اختبار أكثTر مTن فرضTية بTشكل
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 حالTة الوضTعيات الطارئTةىو= ننس.إليھاالتقنين مرحلة تعميم ھذه النتائج المتوصل

 التي يفرزھا النشاط التعلمي عندما تبرز حاجة التلميذ إلى اختبار فرضية ما لم يعبر

و لكن ذات أثر شخصي .ھامعنھا في البداية

عادة تكTون الحTصة العمليTة(تبرمج الوضعية في حصة واحدة أو أكثر من حصة 

).تسبق الحصة التركيبية لحوصلة النتائج

لذليست ھي الطريقة   تستغل كطريقة مفضلة عند الحاجة Hثارة الدافعيةاالوحيدة،

في ذلك علىفالت�ميذ، ويتوقللتعلم لدى و أھميته .المنھاج طبيعة الھدف المتابع

يمكن البدء ببنTاء وضTعيات بTسيطة يمكTن الTتحكم فTي مجرياتھTا وتناسTب مTستوى 

.أطول تركيبا يستغرق البحث فيھا مدة وضعيات أكثرالت�ميذ لتتطور إلى بناء 

 الشائعة لدى الت�ميذ في التصورات القبلية في اتجاه تحديد أھم إجراء بحثيمكن 

فTي شTكل عمTل(منھاج سنة أو طور كدراسة تشخيTصية قبTل الTشروع فTي الTدروس

و حسبف، وتصن)جماعي  تبرمج حسب سير الدروس أھميتھا

من   عليTه ضTرورةوالمعتTاد، قد يحتاج تنفيذ إجراءات حل اHشكاليات وقت أكبر

و التوجيه الم�ئمين .التكيف مع ھذا العامل ب�عداد

و   فTي إنجTاز بروتوكTو=تسائل لم يفكر فيھا ا%ستاذ خاصTة قد نحتاج إلى برمجة

.تجريبية من اقتراح الت�ميذ

:التكوينحول أشكال•

 لتحقيق أھداف التكوين يجب العمل على

و المتكTTونين فTTي توظيTTف ا=مكانTTات المتاحTTة  مبTTدأ التكامTTل بTTين جھTTود المكTTونين

.المقبلةن التكويجوفرص التكوين التي تتفق مع برام

و التطبيقيTTة فTTي الوضTTعيات البيداغوجيTTة التTTي تلبTTي توظ  يTTف المعTTارف النظريTTة

ويعنھTTTا، والتTTTحاجTTTات المتكTTTونين المعبTTTر  و التTTTزامھم  بامكانھTTTا تجنيTTTد دافعيTTTتھم

.الذاتيمبادراتھم واستكمال البحث
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ب  و ھذا :تبنى وحدات التكوين لتحقيق الكفاءات المنتظرة

 الوحدة،حصر موضوع°

و المھام المطلوب إنجازھا،تحديد استرات°  يجية العمل

تصور ل]نتاج المرتقب من طرف التكTوين فTي ورشTات العمTل فTي صTورة وثTائق°

،ةعملية قابلة ل�ستغ�ل في المواقف التعليمية المبنية على ھذه البيداغوجي

و ا%فكTTار المقدمTTة التTTي تنTTدمج مTTع الخبTTرة° تطTTوير النمTTوذج المقتTTرح بمTTا يTTت�ءم

 ل^ساتذة، من الممارسة البيداغوجية المكتسبة

.التكوينتطوير أشكال التقويم المرافقة لوحدات°

:بعض موضوعات التكوين على سبيل ا=قتراح•

و تحليTل ھTذه-1 جمع التصورات ا%ولية للت�ميذ التTي تخTص برنTامج سTنة دراسTية

 ...)..منشأھا، أسبابھا(التصورات 

ال-2 الحاجز المبنية على أھم التصورات/ھدف ضبط أھداف بعض الدروس بمفھوم

 �TTي فعTTو الت ء، وبنTTا لTTتعلم بعTTض المفTTاھيمتمثTTل عوائTTقالوجيھTTة التTTي تTTم رصTTدھا

.اHشكاليةا=ستراتيجيات الم�ئمة لتجاوزھا عن طريق الوضعيات

 وفق السيرورة المقترحة حل اHشكاليات تصور تسيير حصة عملية وفق مراحل-3

عن-مشكل–ھدف( ). تقويم الحل– الحل–الحل بحث

 تطبيTTق عملTTي لحTTصة تعتمTTد علTTى مراحTTل حTTل المTTشكلة وتقيTTيم العمليTTة فTTي–4

:الجوانب التالية

و قدرتھا على تجنيد تفكير الت�ميذ،-  وجاھة المشكلة

و-  الجماعي، نشاط التلميذ في العمل الفردي

و الكتابية- الفرضيات،ة على صياغة القدر( منتوج الت�ميذ في عروضھم الشفوية

TTىعلTTساؤل، علTTديمىالتTTو تق  التعمTTيم، علTTىةالتفTTسيرات، القTTدر تTTدوين الم�حظTTات

،..).جديدةتوظيف الحل في وضعيات
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و اسTتخداممالعمليTات، الTتحك كفاءة ا%ستاذ علTى إدارة- الوسTائل، فTي عمTل الTزمن

وةمتابع ومتقويمھا، وتقدي تعلم الت�ميذ  .....مالدع التعليمات

.تقييم ا%ستاذ للھدف المتابع-
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 المراجع

 يعقوب نشوان.د-الجديد في تعليم العلوم

 محمد الدريج.أ-التعلمية-تحليل العملية التعليمية

 2002 إضبارة الجامعة الصيفية تلمسان-دور حل مشاكل في بناء معارف

)متجم( آرتر مورس- الفذ في الوقت الحاضر مدارس

. الترجمة العربية/روزالنــد درايفــر/ تعلم العلوم باHستكشاف

Apprendre (par) la résolution de problèmes - Roland Charnay 

Construire la formation - Pierre Gillet 

Définir une éducation de qualité - U N I C E F 

Guide méthodologique pour l’élaboration d’une situation problème  

Annexe à apprendre. Oui, mais comment ? Paris, E S F   3 Ed    

Problème ouvert et situation problème    - G. Arsac G. Germain          

 Mante 

 I R E M Lyon 

 قائمة المراجــــــــــــع

1) La didactique fonctionnelle / Michel Minder 

2) Les situations – problèmes en Sciences Physiques / par Mathieu Ruffenach 

3) Didactique des sciences physiques / Jean Claude Guillaud - IUFM Grenoble.  

4) Enseigner les sciences physiques à partir de situations - problèmes / Guy 

ROBARDET 
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